
 

KNIHA PRAVDY 

 

 

 
 

 

 

 

PŘIPRAVTE SE NA DRUHÝ PŘÍCHOD 
 

 

 

 

POSELSTVÍ  NEJSVĚTĚJŠÍ  TROJICE 

A  BLAHOSLAVENÉ  PANNY  MARIE 

 

 

Tato kniha, obsahující překlady všech poselství, je uzamčena a slouží jako 
reference k dosud zveřejněným poselstvím 



 

 
001. První poselství Panny Marie 
Pondělí, 8. listopadu 2010 v 15:30 
 
(Oznamující budoucí proroctví, která mají ještě být přijata vizionářkou, která v tomto 
okamžiku nemá ani ponětí o tom, o co bude žádána). 
 
Mé dítě, máš zodpovědnou práci a nesmíš se nechat nikým zastavit. Pravda musí vejít ve 
známost. Jsi vyvolená, abys to vykonala. Mé dítě, buď silná. Obrať se s důvěrou k Bohu 
a popros o vedení při uskutečňování mého díla.  
 
Máš u sebe všechny svaté, kteří s tebou na tomto díle pracují. Tito svatí (*viz na konci 
tohoto poselství), které jsi viděla, jsou všichni s tebou, abys s jejich pomocí mohla moje 
poselství, která neznají hranice, šířit do celého světa, aby se každý o nich mohl dovědět. Jsi 
vedená, ale neshledáš to lehké, jsi však vytrvalá a snaživá. To, co se stane, bylo už všechno 
předpověděno. Ty jsi nástrojem při oznámení Božího Slova všem jeho dětem. 
 
Nikdy nezapomeň, že Bůh miluje všechny svoje děti – i hříšníky, kteří Ho urazili. Pros 
o milosrdenství pro každého jednoho z vás. Svatá rodina se opět sjednotí. 
(Přestávka… na tomto místě jsem byla překvapená, takže jsem se zeptala Matky Boží: 
"Porozuměla jsem dobře této části?" Něžně se usmála a pokračovala…) 
 
Ano, je to správně. Vezmi své pero a rozšiřuj Pravdu, dokud není příliš pozdě. 
 
Tato poselství jsou božského původu a musí být respektována. Důvěřuji ti, že zajistíš, aby 
byla účinným způsobem předána nevěřícnému světu. Je nanejvýš důležité, abys zůstala silná 
pro potřeby mého Syna. Já vím, že pro Něj, s Ním a kvůli Němu trpíš. Raduj se, protože je to 
dobré. Jsi požehnaná, mé dítě, že jsi byla vybrána pro tuto práci. Zůstaň silná. 
 
Každý den se modli o vedení. Postupem času se staneš silnější. Neboj se, jsem s tebou 
a tvou rodinou každý den. Jsi naplněna Duchem Svatým, takže budeš moci odhalit pravdu 
o plánu mého Otce na zemi. 
 
Mé dítě, odhoď všechny pochybnosti stranou. Ty si nevymýšlíš tato božská poselství. 
Předpovědi v Písmu se naplňují. 
 
Modli se za všechny Boží děti. Můj drahý milovaný Syn je každý den tolikrát zraňován. Je 
mučen hříchy lidí. Jeho utrpení dosáhlo od času jeho smrti na kříži bezpříkladné intenzity. 
 
Máš energii a ducha, které jsou zapotřebí, abys s Boží pomocí vykonala své poslání. Tvoje 
očista je ukončená a ty jsi teď připravená k boji, jenž tě očekává. 
 
Teď jdi, mé dítě. Obleč si svou zbroj. Stůj se vztyčenou hlavou a pomáhej v boji se Zlým. 
Nezoufej si, čas od času, budeš-li se cítit izolovaná. Máš všechny anděly a svaté – včetně 
sv. Jana Pavla II., svatou Faustinu a svatého Josefa – kteří tě povedou na každém kroku tvé 
cesty. 
 
Mé dítě, děkuji za víru, jakou jsi ukázala. Jsi bojovníkem a jsi velmi milována Bohem Otcem, 
a mým vroucně milovaným Synem. Jsi sjednocená s Ježíšem a tvé ruce jsou vedeny Duchem 
Svatým. 



 
Jdi nyní, mé dítě, k práci a použij v tomto nejdůležitějším čase lidských dějin všechny 
dostupné prostředky, které máš k dispozici. 
 
Nechť ti Bůh žehná, mé dítě. 
 
Tvoje milující Matka v Kristu  
Matka, Královna země 
 
(*) Jmenované osoby jsou obrazy různých svatých, které se vizionářce ukázaly během 
soukromého zjevení, avšak ona v té chvíli neměla ponětí o tom, kdo to byli, dokud, později, 
nebyli jmenováni – např. papež Jan Pavel II., sv. Faustina, svatý Josef – a dvě další postavy, 
které zůstaly neidentifikovány. 
 
002. První poselství našeho Spasitele Ježíše Krista 
Úterý, 9. listopadu 2010 v 03:00 
 
Hle, čas už je blízko, pro vás, abyste oznámili světu, že spravedlnost padne na ty, kteří Mě 
odmítají. Avšak moje milosrdenství k těm, kteří následují pravdu mého utrpení na kříži, nezná 
hranic. 
 
Dávám radost těm z mých následovníků, kteří odolávají pokušením, jimž každodenně čelí. 
Ostatní, co se k mému učení obracejí zády, jsou slepí k mému slibu, který jsem jim dal, když 
jsem za jejich hříchy umíral na kříži.  
 
Jsem v hlubokém žalu a cítím se bezútěšně v opuštěnosti, kterou zakouším od mých 
milovaných hříšníků, za které jsem položil svůj pozemský život.  
 
Země je v tomto čase v hluboké duchovní temnotě. Moji následovníci velmi trpí spolu se 
Mnou, když hledí na zem plnou hříšníků, kteří se nejen obracejí zády k mému Nebeskému 
Otci, ale i ke Mně, jenž jsem vytrpěl velkou oběť, abych je zachránil od věčného zatracení.  
 
Zoufám si a pláču hořké slzy zklamání a smutku nad způsobem, jakým jsem byl už podruhé 
odmítnut. Vyzývám mé následovníky, aby se spojili v tomto čase smutku po celém světě. 
Musí odložit svou lhostejnost k modlitbě a spojit se Mnou v pomoci těm, jejichž duše byly 
ukradeny Zlým. 
Hříšníci mají ještě čas konat pokání. Není však žádná jednoduchá cesta. Toto pokání musí 
vyjít ze srdce každého. Nemějte strach jednohlasně pozvednout váš hlas, abyste vyhlásili 
lásku, kterou mám pro všechny z vás. 
 
Křesťané, muslimové, hinduisté, židé a všechny ostatních víry, odvozené selhávajícím 
duchem lidstva – naposledy vás všechny vyzývám, abyste otevřeli oči pro pravé Slovo Boha, 
jenž vám poslal Boží Slovo prostřednictvím svých proroků. Pravda byla napsána 
a dokumentována ve svatém Slovu Písma svatého, k němuž nikdo nemá právo nic přidávat, 
pozměňovat, nebo se je pokoušet podle svého vlastního výkladu překrucovat. Existuje jen 
jeden Bůh. Vyzývám vás všechny, abyste složili své zbraně, otevřeli oči a následovali Mě do 
věčného života. 
 
Všechny vás tak nesmírně miluji, že jsem pro vás obětoval svůj vlastní život. Už jste na to 
zapomněli? Skrze mé Boží milosrdenství vás všechny naposledy žádám, abyste se ke Mně 
navrátili. Skrze moje milosrdenství se vrátím na zem, abych se pokusil vám pomoci 
nahlédnout do vašich srdcí a hledat v nich Pravdu. Nedovolte podvodníkovi, aby vás zničil. 



Hledejte Pravdu. Láska – čistá láska – je tou pravou cestou do království mého Nebeského 
Otce. 
 
Prosím, prosím, nezapomeňte na mé Boží milosrdenství. Já miluji každého jednoho z vás. 
Proste teď o odpuštění. Podejte Mi své ruce a nechejte Mě, abych vás vedl do království 
mého Nebeského Otce. Vrátím se už brzy na zem, jak bylo předpověděno. Ten čas mého 
Druhého příchodu přijde už tak brzy, že mnozí na to nebudou připraveni. Tak mnozí tím 
budou šokováni a zaskočeni, že nebudou chtít věřit, že se to děje. Mým prorokům již 
nezbývá mnoho času, aby připravili lidstvo na tuto velkou událost. 
 
Věřící, vyzývám vás všechny, abyste si vzali moje Varování k srdci a šířili všude na světě tuto 
Pravdu. Vybízejte lidi, aby prosili o mé milosrdenství. Budu se snažit zachránit každou 
jednotlivou duši, která projeví lítost, byť by to bylo v jejím posledním výdechu.  
 
Avšak nemohu a nikdy nebudu zasahovat do vaší svobodné vůle. Naléhavě vás prosím, 
abyste poslechli tato moje slova a vzali si je k srdci. Všechny vás miluji a prosím vás, abyste 
se modlili za obrácení před koncem časů, který je téměř u vás. Nepřeji si vylekat mé 
následovníky, ale všechny vás s naléhavostí úpěnlivě prosím, abyste teď zachraňovali duše. 
Musíte všem připomínat naléhavost odpoutat vašeho ducha od všech světských zájmů. Místo 
nich hledejte ctnosti jednoduché pokory, zbavené ega a uctívání idolů. 
 
Obyčejní lidé budou muset být těmi, kdo budou šířit pravdu o mém Druhém příchodu.  
 
Pro rychle se rozmáhající duchovní temnotu, šířenou ateismem, a pro masivní nárůst kultu 
satanismu v dnešním smutném a nevděčném světě, jsou to právě tyto jednoduché duše, 
praví věřící, kteří budou muset převzít tuto úlohu. 
 
Modlete se teď za lidstvo, protože svět směřuje do Velkého soužení, jak bylo předpověděno 
v Písmu svatém. Je to věc svobodné vůle lidí, zda budou připraveni hledat odpuštění svých 
hříchů, nebo ne. Má láska je vždy milosrdná. 
 
Váš Spasitel  
Ježíš Kristus 
 
003. Lidstvo stojí před konečnou očistou 
Čtvrtek, 11. listopadu 2010 v 00:20 
 
Ano, má milovaná dcero, jsem to Já. Ty a Já budeme bok po boku pracovat a připravovat 
svět na časy, které teď přicházejí na lidstvo, jak země vstupuje do konečné očisty. 
 
Je důležité, aby se tato očista uskutečnila, protože bez ní není možný věčný život pro mé 
děti. Přijdou potíže, kterým budou muset čelit všechny mé děti, ale zejména moji 
následovníci. Je to část bitvy, která musí být vybojována pro záchranu duší. 
 
Uvolni se. Nechej své srdce, aby pocítilo mou lásku, má dcero. Přijmi ji jako můj dar. Budeš 
asi překvapená, ale Já jsem tvou rodinou. Ty jsi u Mne doma, v mém království. Máš teď 
naplnit své poslání. Chop se mé ruky a Já povedu tvé myšlenky, abych přivedl své děti 
zpátky do mého Nejsvětějšího Srdce. Odpočiň si teď, mé dítě. 
 
Váš milující Ježíš Kristus  
Váš milující Spasitel 
 



004. Druhé poselství Panny Marie 
Čtvrtek, 11. listopadu 2010 v 12:20 
 
Ty, moje silné Boží dítě, jsi velmi výjimečné. Vždy budu s tebou pracovat, protože jsi tady na 
zemi viděla obě stránky života. Ty, mé dítě, musíš porozumět, co je podstatou Božího díla. 
Buď požehnaná, moje milovaná a děkuji ti. 
 
Ano, moje milé dítě, tobě byly dány milosti pro tvou práci. Ve chvíli, kdy do tvé duše vstoupil 
Duch Svatý, jsi byla připravena pro tuto práci. 
 
Moje bezpodmínečná láska k tobě tě udělá silnější, jak dni budou míjet. Prosím, nedělej si 
starosti z negativního pocitu, který by tě jen zdržoval. Modli se ke mně, tvé věčné Matce, 
každý den. Nikdy tě neopustím, nebo tě nenechám bez pomoci ve tvé práci. Tobě, moje milé 
dítě, byl dán obzvlášť výjimečný dar a teď jej budeš muset umět využít způsobem, jehož jsi 
schopna jen ty sama. Ano, mé dítě, rozumím ti, že tě to teď děsí. Buď si však jistá jedním – 
budu tě provázet na každém kroku tvé cesty. Mír s tebou. 
 
Budu vždy přebývat ve tvém srdci. Žehnám ti, mé dítě, a děkuji ti, že jsi mi odpověděla. 
 
Matka Pokoje a naděje 
 
005. Hříchy lámou mé Nejsvětější Srdce 
Pátek, 12. listopadu 2010 v 03:00 
 
Piš následující, má dcero. Hodiny tikají. Neignoruj moji naléhavou prosbu zveřejnit moje 
varování lidstvu. Teď je zapotřebí konat pokání. Mé děti teď musí vyslechnout moje 
varování. Má dcero, komunikuj nejdříve s křesťanskými skupinami, abys jim odevzdala mé 
prosby. 
 
Zůstaň silná. Já jsem tě pro tuto práci vyvolil, aby moje prosby o nápravu byly rychle 
vyslyšeny. Napiš knihu a skrze ni zprostředkuj moje poselství moderními komunikačními 
prostředky, jako jsou internet a masmédia. A protože je moje žádost naléhavá, podržím tvou 
ruku, abys tomu poselství porozuměla. 
 
Jsi silnější, než si myslíš. Každý den se ke Mně modli růženec Božího milosrdenství. Neboj se. 
Proč jsi tolik ustrašená? Věčný život po tom, co se nebe spojí se zemí, musí být přivítán. To 
je to, co se člověk od počátku času snažil získat. Nenechej se oslepit atrakcemi, které ti 
nabízí země. Vyblednou do bezvýznamnosti v porovnání s nádherou království mého Otce. 
Bude ti poslána pomoc, jakmile se plán tvého poslání začne odvíjet. 
 
Těch několik posledních dnů bylo pro tebe zátěží, a přece jsi ve svém srdci akceptovala, co 
od tebe požaduji. Je to pro tebe těžké a snad i trochu skličující to všechno přijmout, ale je 
důležité, abys Mi důvěřovala. 
 
Drž Mě ve svém srdci a opři se o Mne. Vzdej se každé své pochybnosti a tvá úloha se stane 
lehčí. Musíš připomínat lidem mé sliby a odvolávat se na mé psané Slovo. Odkazuj se na 
Písmo, abys tomu dala smysl. Nikdy se neboj připomínat lidem, jak jejich hříchy lámou moje 
Nejsvětější Srdce a probodávají duši mého Věčného Otce. 
 
My – moje Matka a Já a všichni svatí – držíme tvou ruku a dáváme ti sílu. Budou ti seslány 
praktické pokyny a dveře se ti otevřou, aby se ti pomohlo ve tvé práci. 
 



Dej pozor na ty, kteří před tebe kladou překážky, aby tě zdržovali ve tvé komunikaci. Modli 
se za ně a pokračuj dále. Vím, že jsi unavená, ale na mou prosbu musíš odpovědět rychle. 
 
Teď je čas k odpočinku, mé dítě. Reagovala jsi dobře a s vírou a odvahou. Nikdy se 
nevzdávej. 
 
Tvůj milovaný Spasitel 
Ježíš Kristus 
 
006. Tato kniha změní životy a zachrání duše 
Pátek, 12. listopadu 2010 v 15:00 
 
Pokračuj a konej, co má být vykonáno, aby lidé viděli a slyšeli má Boží poselství. 
 
Důvěřuji ti, moje dcero, že použiješ jakékoliv prostředky, o kterých si myslíš, že zajistí, že 
lidé budou číst tato poselství. Potřebuješ celou svou energii, abys mohla napsat tuto knihu. 
Tato kniha (*) změní životy a zachrání duše – tato kniha byla předpověděna. Ano, ta kniha je 
to, co bylo prorokováno. Ty jsi písař, Já jsem autor. 
 
Nebuď tím překvapená, ani zaskočená, protože toto je nanejvýš svatý úkol a ty jsi byla 
vybrána, abys tuto práci se Mnou vykonala. Vyžádá si tři měsíce. Přeji si, abys ji vydala 
tiskem po celém světě. Musí být rozsáhlá, účinná a žádaná milióny lidí, tak jako Bible svatá. 
 
Má dcero, můžeš ji zveřejnit jako "Hovory se skrytým prorokem". Je to v pořádku, když to 
tak uděláš. Proč se tak bojíš, dítě moje? Jsi vedená nebesy. Musíš zůstat silná. Důvěřuj Mi. 
Oddej se Mi. Na každém kroku tvé cesty tě budu držet za ruku. Později si popovídáme. 
 
Váš milující Spasitel  
Ježíš Kristus 
 
(*) Kniha, na niž se Ježíš odkazuje, je prvním dílem poselství, který byl předložen světu 
v únoru 2011. 
 
007. Varování před peklem a slib ráje 
Sobota, 13. listopadu 2010 v 03:00 
 
Má milovaná dcero, prošla jsi strašným pronásledováním, které jsem dopustil, abych 
osvobodil tvou duši od trýzně pekla. Teď jsi volná a tvůj duch ti umožní šířit mé Slovo, aby 
lidé mohli být zbaveni utrpení, které by je čekalo, kdyby byli tak nerozumní a podlehli by 
Zlému. 
 
Ty, moje dcero, jsi měla poslání hned od začátku. Celou dobu v těchto několika dnech tě 
posiluji. Co myslíš, čím se staneš za týden, za rok anebo za dva roky? Jsi bojovník, statečný 
až do konce. Budeš pracovat se Mnou, abys očišťovala duše mých vroucně milovaných dětí, 
se kterými mám hluboký a bezvýhradně milující soucit. Láska proudí v mých žilách jako řeka. 
Můj soucit se nikdy nezmenší, přestože mé děti se vydávají jinou cestou. 
 
Zachráním je od muk pekla 
Řekni jim, má dcero, že je zachráním od muk pekla. Potřebuji, aby se ve svém neutěšeném, 
zmateném stavu obrátili ke Mně. Je jen jediná cesta k lásce a pokoji. To se naplní v mém 
Novém ráji, až se země a nebe stanou jedno. Nevíte to? Nikdy jste neslyšeli o mém dávném 
slibu? O slibu věčného života, kdy všichni, kteří se ke Mně obrátí, budou vyzdviženi s tělem, 



duší i duchem do nové země a nového nebe, až se zase znovu spojí do Nového ráje, tak 
dlouho slibovaného dětem mého Otce. 
 
Věřte, naléhavě vás o to prosím. Zvažte to. Když jste se ještě nikdy nezabývali Písmem 
svatým, tak si položte tuto jednoduchou otázku. Cítíte-li lásku ve svém srdci, odkud myslíte, 
že pochází? Je to láska, která vám dává pocit něhy, mírnosti, skromnosti a síly, osvobozené 
od touhy po všem sobeckém? Pokud ano, pak je to právě ta láska, kterou slibuji všem svým 
dětem, které se ke Mně obrátí. 
 
Všechna světská snažení vás zanechají prázdnými  
Vím, milé děti, že je pro vás těžké uvěřit v existenci jiného, než tohoto světa, ve kterém 
žijete. Mějte na paměti, že tento svět byl stvořen Bohem, Věčným Otcem, pak ale byl 
znečištěn dílem podvodníka. On, Satan, je nanejvýš lstivý. Vy, děti moje, přece musíte vědět, 
že všechna světská přání, za kterými se v neukojené touze pachtíte, vás vnitřně nikdy 
nemohou naplnit a uspokojit? Cítíte prázdnotu, kterou si nedokážete vysvětlit. Není tomu 
tak? A pak usilujete o stále víc a víc. Ale přesto jste stále ještě nespokojení, i když cítíte, že 
byste spokojení být měli. Proč tomu tak je? Už jste někdy pohlédli do svých srdcí a zeptali se 
proč? Proč? Odpověď je velmi jednoduchá. 
 
Otec stvořil člověka. Člověk byl pokoušen Satanem. Satan existuje v tomto krásném světě, 
který můj Otec stvořil z čisté lásky. Naneštěstí on, Satan bude až do mého Druhého příchodu 
i nadále existovat. A až potom bude odhalen kvůli vyloženým lžím a podvodu, který 
projevoval v mých dětech. Avšak pro mnohé z mých dětí už bude pozdě, včetně těch, které 
jsou nejisté a váhavé ve víře v Boží stvoření světa mým Otcem v nebesích. 
 
Neodmítejte Mě 
Poslyšte, Já Kristus, Spasitel, jsem byl poslán, abych vám všem dal druhou příležitost vejít do 
království mého Otce. Slyšte nyní můj slib. Naslouchejte mému hlasu, seslanému Boží milostí 
prostřednictvím vizionářů a proroků dnešnímu světu a pochopte, že všechny děti jsou si 
rovny v očích mého Otce. 
 
Ti, kteří Ho následují, jsou požehnáni, avšak trpí muka pro ty duše, které nevěří a odmítají 
naslouchat. Bůh stvořil svět. Svět nevznikl z ničeho. Člověk si takový úžasný zázrak 
nevymyslel, a ani nemohl, a který vaše věda nebude nikdy schopná vysvětlit. To božské, 
nadpřirozené, nemůže být nikdy skutečně pochopeno, dokud se všechny Boží děti tělem, duší 
i duchem neoddají mé čisté lásce, kterou nabízím. 
 
Úpěnlivě vás všechny prosím, neodmítejte svého Stvořitele. Prosím, nenaslouchejte podvodu 
lží, které vám řekl podvodník skrze hordy svobodných zednářů, iluminátů a falešných 
proroků, bizarních a naprosto ďábelských kultů, které vznikly na základě lidské naivity. 
 
Satan skutečně existuje 
Lidé jsou slabí. Dokonce i nejsvětější z následovníků padli za kořist neustálému pokoušení 
Zlého. Problém je v tom, že ti, kteří hledají rozkoš, nevěří, že on skutečně existuje. Jiní vědí, 
že je reálný a že existuje. Jsou to ti, kteří Mi nejvíc lámou srdce. 
 
Rány se znovu otvírají a hnisají 
Trpím do té míry, že rány, které Mi byly způsobeny při mém strašném ukřižování a kterým 
jsem podlehnul, se znovu otvírají, hnisají a zanechávají Mě v nepředstavitelné agónii těla, 
duše a božství. Přesto se nikdy nevzdám lásky k vám všem. 
 



Vyzývám vás z nebe ve jménu mého Věčného Otce, jenž stvořil každého jednoho z vás z 
čisté lásky, abyste zůstali pevní. Odmítněte Satana. Věřte, že existuje. Přijměte jeho reálnou 
existenci. Otevřete konečně oči. Nevidíte snad všechen ten chaos, který vyvolává ve vašich 
životech? Jste slepí? 
 
Poselství bohatým 
Bohatým říkám: zastavte se, zamyslete se a proste Boha jen o malou chvíli. Těší vás žít 
s Božími přikázáními? Zdá se vám to správné? Zapřeli jste Mě na úkor světských 
výstřelků? Ty samé výstřelky a potěšení vás nechají s prázdným srdcem. Ve vašem vlastním 
srdci ucítíte, že to není správné. Přesto budete ještě více dychtit po těchto prázdných 
a přesto vzrušujících slibech, které vám dal podvodník výměnou za vaše duše. 
 
Poselství pro ty, kteří následují ilumináty 
Naléhavě všechny prosím, zejména ty mé děti, které jsou vtaženy do aktivit iluminátů 
a jiných takových ďábelských skupin. Když se jednou mezi ně dostanete, jste odsouzeni 
k věčnému zatracení. Nechápete, že to, co vám výměnou za vaše duše bylo slíbeno, je jen 
lež, klamná a děsivá lež? Nikdy neobdržíte ty dary, které vám zlověstný posel z hlubin pekla 
nasliboval. Jako váš Spasitel na kříži, jsem se vzdal svého života, abych vás zachránil. 
Prosím, nedovolte, abych vás teď ztratil. Já vás miluji, děti moje. Pláču, jak vás naposledy 
úpěnlivě prosím, neodmítejte Mne výměnou za lživé sliby podvodníka. 
 
Odpustím všem, kteří se vyzpovídají 
Nemohu zasahovat do vaší svobodné vůle, protože je jedním z darů, které vám byly dány, 
když jste byli zrozeni v Božím Světle. Přijdu už velmi brzy, jak bylo předpověděno v Písmu – 
a to dříve, než kdokoliv může pochopit. Svět se ponoří do temnoty a zoufalství. Přesto 
odpustím všem, každému jednomu z mých dětí, až jejich hříchy jim budou odhaleny, 
nezávisle na tom, jak jsou urážlivé, okamžitě, ve chvíli zpovědi.  
 
A ti vstoupí se svým tělem a duší do ráje, až se země a nebe stanou jedno, kde všichni 
budete žít navždy, spolu s vašimi rodinami, navěky věků. 
 
Sliby, které nabízí ráj 
Žádná nemoc, žádné tělesné slabosti a nedostatečnosti, žádný hřích – jen láska. To je slib 
mého ráje. Nikdo nebude mít nouzi. Každý bude žít v harmonii, radosti a lásce. 
 
Realita pekla 
Neodmítejte tento život kvůli tomu, který vám slíbil Satan! Jste klamáni a sváděni. Když 
půjdete po této cestě, jejíž částí není Bůh ani Já, Ježíš Kristus, váš Spasitel, tak kráčíte 
směrem k věčnému zatracení. Budete křičet hrůzou, až poznáte svůj omyl. Pak budete prosit 
o milosrdenství, budete si drásat tvář a trhat si vlasy, ale protože máte svobodnou vůli, dar 
mého Otce, nemůže vám být odebrána. Když si vyberete tuto falešnou cestu, budete trpět 
zatracením a hořet v pekle navěky. To je velmi skutečné. 
 
Největším zatracením je, že víte, že nikdy neuvidíte Boží tvář 
Největším zatracením je nakonec vědomí, že Bůh existuje, že Já, váš Spasitel, Ježíš Kristus, 
doopravdy existuji a že v této etapě už nebude žádný způsob, jak se zachránit. Vaše rodina 
se může na vás dívat z druhé strany. Až se tak stane a vy poznáte tu strašnou pravdu, bude 
už příliš pozdě. Mějte na paměti tato slova.  
 
Největším zatracením je, že víte, že nikdy neuvidíte Boží tvář. To budou ta největší muka, 
která vám navěky zůstanou v plamenech pekla, kde bolest je stálá a nepolevuje. Místo 



požitků věčného života v ráji, jenž vám byl zaslíben, skončíte kvůli lžím mistra klamu 
v hrůzných chodbách pekla. Je to nanejvýš skutečné a představuje to muka na věčnost. 
 
Prosím, vy všichni, kteří nevěříte, že komunikuji s lidmi, modlete se k mému Nejsvětějšímu 
Srdci. Modlete se moji modlitbu k Božímu milosrdenství (růženec Božího milosrdenství) ve 
3 hodiny odpoledne, každý den. Odpovím na vaše prosby s láskou, kterou okamžitě pocítíte. 
Držte se mé ruky, děti. Nepusťte ji. Já vás všechny tak velice miluji, že jsem za každého 
z vás obětoval svůj život, abyste mohli být zachráněni. 
 
Tentokrát přicházím soudit. I když vás tak velice miluji, nemohu zasahovat do vašeho daru 
svobodné vůle, kterou jste dostali od mého Nebeského Otce. Doufám, že skrze mé dnešní 
vizionáře a proroky nakonec budete naslouchat mým slovům. Vzpomeňte si, že Pravda je 
cestou k věčné spáse a k novému začátku, až se ráj vrátí na zem. 
 
Lži Satana 
Lži, a nezáleží na tom, jak jsou svůdné, zůstanou jimi vždy. Lži, zamýšlené a určené k tomu, 
aby byly ukradeny milované duše, které nemohou být více uvolněny mým Otcem, 
Stvořitelem a tvůrcem země. 
 
Váš božský Spasitel 
Ježíš Kristus 
 
008. Znamení konce časů – sláva se však vrátí na zem 
Sobota, 14. listopadu 2010 v 23:00 
 
Má drahá dcero, neciť se provinile kvůli pochybnostem, které jsi dnes pocítila. Je to 
přirozené. Tvoje pochopení duchovních věcí není tak silné, jak by mělo být, ale to je 
v pořádku. 
 
Povedu tě a časem pochopíš účel tvé mise. Potřebuji, abys byla stále silná ve své práci a vůči 
Mně poslušná. Je to těžký úkol a bude pro tebe emocionálně vyčerpávající.  
 
Posílám ti duchovního vůdce, aby ti pomohl se vyrovnat s velikostí tohoto úkolu, jenž musí 
být dokončen. Je to takový úkol, že bez tvé účasti by bylo mnoho duší ztraceno ve prospěch 
Zlého. Má dcero, ty jsi souhlasila s tímto úkolem ještě dříve, než jsem tě do této práce poslal. 
 
Povedu tvého duchovního vůdce. Pozná Pravdu, až budeš hovořit. Touto dobou, v posledních 
dvou dnech, už budeš moci chápat některé hříchy lidí způsobem, který pro tebe dříve nebyl 
možný. Vidíš ten rozdíl? Cítíš se divně, když se díváš na mé děti? Vidíš je teď v jiném světle, 
že ano? To je síla mého Ducha Svatého, kterou jsem tě požehnal. 
 
Láska, kterou cítíš ve svém srdci k mým dětem a ke knězi, kterého jsi viděla dnes na mši, je 
také dar, jenž jsem ti dal mocí Ducha Svatého. Uvidíš, pocítíš a uslyšíš nyní hříchy lidí 
v takové šíři, že budeš cítit bolest, jakou cítím já. Uvidíš svýma očima také lásku, kterou mám 
ke svým dětem skrze jejich oči, které zrcadlí mé srdce. 
 
Neměj strach z těchto darů, mé dítě. Neměj pocit, že nedokážeš zvládnout tento úkol, 
protože síla, která ti bude dána mými milostmi, tě učiní pevnou. Už se nikdy nebudeš ohlížet 
zpátky. Ani to nebudeš chtít. 
 
Nyní se cítíš slabá. To je pocit vycházející z mé Boží síly, která proniká tvé tělo. To teplo je 
láska, kterou pro tebe chovám. Neplač, mé dítě. Dosud jsi byla mimořádně silná a přijala jsi 



moji přítomnost, i když je tomu jen pár dnů, co jsem k tobě poprvé promluvil. Ne, mé dítě, 
není to jen tvá představa. Ptej se sama sebe a těch ve tvém okolí. 
 
Těm, kteří zaprodávají svou duši Satanovi 
Nyní piš toto: Svět se vzdouvá pod tíhou temnot a ďábelského spiknutí Zlého, jenž pokračuje 
ve vábení a svádění mých milovaných dětí. Spadly do jeho osidel tak hluboko, že mnoho 
z nich se svíjí jako zvířata dokonce i před tváří lidí. Kolik ubohých duší, živených smyslností, 
chtivostí a marnivostí se objevuje v tomto zuboženém a politováníhodném stavu zraku těch, 
kteří mají víru? Oni ve své marnivosti věří, že mají skutečnou moc. Moc, která jim byla 
slíbena Satanem. Mnoho z těchto dětí zaprodalo svou duši Satanovi a hrdě se tímto činem 
chlubí. 
 
Mnoho mých dětí je přitahováno leskem a bohatstvím jeho slibů všeho, co můžete na světě 
vidět. Ne, ony nejsou zahanbeny tím, že se chlubí skutečností, že mu patří. Ty sliby, které 
jim dal, nejsou jen obyčejné lži. Byly jím dány z čiré nenávisti k lidem. Satan lidstvo nenávidí. 
 
Satan mým dětem lže a říká jim, že jim může dát cokoliv, avšak to je lež. Ti, kteří ho 
následují a věří jeho prázdným slibům, nebudou a ani nebudou moci být zachráněni. 
 
Modlete se, modlete se, modlete se za mé děti. Má dcero, Já vím, že jsi unavená, ale věnuj 
tomu pozornost. Věřící, kteří jsou vlažní a nejsou přímým a výlučným spojencem Zlého – ti 
také musí být na pozoru. Ti, včetně mých následovníků a některých mých posvěcených 
služebníků, biskupů a kardinálů se posmívají víře mých dětí. Jejich spiritualita se ztratila za 
chamtivostí v jistých kruzích, kde zlato a bohatství zastínilo Boží dary, které dostali jako 
učedníci Boha. 
 
Církev ztratila svou cestu a pohroužila se do temnoty. To, mé dítě, bylo předpověděno, a je 
to znamením konce časů. To přijde, až se objeví poslední papež a svět bude ztracen pod 
scestným vedením falešného proroka. 
 
Odhalení o tom, co bude předcházet mému Druhému příchodu, ti bude dáno, mé dítě, 
takovým způsobem, aby tvá slova mohla být slyšena, aby duše byly připraveny již před 
Velkým varováním. Netrap se. Život půjde dál. Sláva se vrátí na zem. Mé děti budou 
uvolněny ze spárů Zlého, jenž bude zničen. Je důležité, že svým podvodem nevezme mé děti 
s sebou do hlubin pekla. 
 
Mé Slovo musí být silné. Mé děti musí naslouchat. Je to z čisté lásky, že jim dávám toto 
Varování. Protože přijdu jako soudce a ne jako Spasitel, byl tento čas pro Velký soud 
v minulosti oddálen modlitbami mé milované Matky a mých následovníků na celém světě. 
Tentokrát už oddálen nebude. 
 
Nikdo nebude znát datum Druhého příchodu 
Mé děti, neřeknu vám teď ani příště datum mého příchodu. Nemůže být odhaleno. Je to 
důležité proto, aby všechny mé děti byly připraveny. Neboť ty, které se nepřipraví, nebudou 
moci říct, že jim nebyla dána Pravda. Až se Varování stane skutečností, uvědomí si Pravdu. 
Ano, vyzpovídají-li se a připustí, že zhřešily, obdrží mé požehnání. Neudělají-li, budou vrženy 
do pekla. Mé milosrdenství se pak ukončí. 
 
Teď jdi, mé dítě. Připrav Slovo, aby je uslyšel svět. Řekni mým dětem a všem věřícím, aby se 
nebáli. Řekni jim, aby se modlili za nevěřící. Potom řekni nevěřícím, aby se vrátili ke Mně. 
Dělej vše, co je možné, abys je přesvědčila otevřít svá srdce. 
 



Váš Spasitel Ježíš Kristus, který přichází, aby soudil živé a mrtvé 
 
009. Můj Druhý příchod 
Pondělí, 15. listopadu 2010 v 03:00 
 
Má dcero, děkuji ti, že i nadále pevně setrváváš v mé Pravdě a chápeš, že má komunikace 
s tebou je naprosto skutečná. Pocítíš přítomnost mého Ducha ve tvém těle, když budu k tobě 
přicházet, abych ti zjevil mé božské poselství, nutné pro lidi, aby pochopili tento čas. 
Přináším poselství čisté lásky a vášně k dětem mého Otce. Tato poselství jsou zde, aby všem 
Božím následovníkům objasnila, že je třeba nejdříve padnout na kolena a pochopit Pravdu, 
obsaženou v Knize Zjevení sv. Jana. 
 
Čas k mému Druhému příchodu je zde a jeho znamení se již odhalují pro ty, kdo znají 
proroctví, předpověděná už tak dávno. Jen se rozhlédněte kolem – co vidíte? Znamení jsou 
nyní vidět. Člověk si neuvědomuje děsivý úpadek, jemuž je vystaven. Podlá lež, které budou 
čelit a nakonec přijmou nic netušící vlády, se ukrývá, nepovšimnutá, za maskou záchrany. 
 
Slyšte moje volání, děti moje. Antikrist je připraven se náhle vynořit. Buďte ostražité, 
otevřete oči a srdce Pravdě, nebo jinak zahynete. Nebojte se, moji milovaní následovníci, 
neboť vy povedete mé stádo ve svatém uctívání mého Věčného Otce. Potravy života pro tyto 
věřící bude během nadcházejících dnů temna dostatek. Držte se pohromadě. Mějte se 
navzájem v lásce. Dodávejte si navzájem sílu, abyste mohli sjednotit všechny rasy, vyznání 
víry a věřící všude na společné cestě do království mého Otce. 
 
Bude vaší úlohou ukázat Boží lásku, dobrotu, lásku, naději a pravdu věčného života, který 
čeká celé lidstvo. Společnou modlitbou a tím, že se zbavíte fasády pýchy a bázlivosti, že se 
stanete mocnou silou. Společně budete silní. Vaše víra ve Mne, vašeho nebeského Spasitele, 
vám pomůže obracet nevěřící na víru. Je mnoho takových, kteří bez vlastního zavinění o mé 
lásce nevědí. Znají sice pocit lásky k sobě navzájem, ale nevědí nic o tom, odkud tento pocit 
pochází. Veďte je ke Světlu, mé Boží děti. 
 
Já jsem Chléb a Já jsem Světlo. Moje Světlo vás všechny uchová v bezpečí. Ale naléhavě vás 
prosím, abyste byli velkorysí srdcem, a mysleli na ty ubohé duše, které potřebují vedení. 
Musíte jim být příkladem a ukázat jim, jak se mají ke Mně přiblížit. Přivádějte je ke Mně 
mírnou, ale pevnou argumentací. Je důležité, abyste je probudili z jejich spánku 
nevědomosti, dokud není příliš pozdě. 
 
Mé děti, nerozumíte snad učení v Knize mého Otce? Tato kniha (Písmo svaté), která odhaluje 
znamení mého příchodu na zem, musí být studována a přijata za Pravdu. Bůh, můj Věčný 
Otec, neklame ústy proroků, ani si neprotiřečí. Nyní můžete vidět znamení nebes, která byla 
předpověděna, a proto se musíte teď připravit. 
 
Vy a vaše rodiny budete v jediném okamžiku vyzdviženi k nebesům 
Prosím, prosím, modlete se o vedení. Věřící, připravte se nyní v mém jménu k boji a vzepřete 
se antikristovi. Lidé se vám budou smát, až je budete upozorňovat na biblická proroctví, 
obsažená v Knize Janově. Budou vás obviňovat a spílat vám s jízlivým pobavením pro vaše 
názory a starosti. Nevšímejte si toho, neboť máte teď vůči Mně závazky. Nyní se modlete, 
modlete a snažte se přesvědčit nevěřící, aby přijali moje učení. Nemějte strach. Mezi vámi 
jsou takoví, kteří se strachují o budoucnost svých rodin, a těm musím říct toto: Až nastane 
k tomu čas, budete v jediném okamžiku vyzdviženi spolu se Mnou a vašimi rodinami směrem 
k nebesům. Potom obdržíte dar věčného života, až nebe a země se stanou jedno. To je to, 



co je označováno jako Nový ráj. Bude to čas velké nádhery, lásky a dokonalosti pro všechny 
mé následovníky. 
 
Buďte silní. Musíte vydržet krátkou dobu soužení, ale vaše víra vás udrží silnými. Mějte na 
paměti, že vás všechny miluji. Milujte Mě na oplátku i vy a pomozte Mi zachránit co možná 
nejvíc duší. Jste mou mocnou armádou a nastal teď čas, abyste se připravili k bitvě. Všechny 
vás povedu do království mého Otce. 
 
Váš milovaný Spasitel  
Ježíš Kristus 
 
010. Globální moc, antikrist a znak šelmy 
Pondělí, 15. listopadu 2010 v 11:00 
 
Teď poznáváš Pravdu a přijímáš moje poselství pro to, čím je. Napiš toto, má dcero: Rychlost 
s jakou se proroctví odhalují, se stává zřejmou a viditelnou všem. Dívej se na změny v mé 
církvi, jako na jedno z prvních znamení. To bude tehdy, až mistr klamu svede mé učedníky 
na scestí. 
 
Druhé znamení uvidíte, až mnozí z vás už nebudou mít vládu nad svou vlastní zemí. To 
zahrnuje veškerou materiální kontrolu a armádu. Mé děti, vaši vůdci a všichni lidé odpovědní 
za starost o svůj lid, ztratí veškerou kontrolu. Budou jako člun bez kormidla. Člun, který řídí, 
bude bez cíle a oni budou ztraceni. 
 
Mé děti, musíte se usilovně modlit, aby se uvolnilo sevření těchto ďábelských skupin lidí, 
které budou nad vámi uplatňovat. Nejsou z království Božího a kvůli vychytralému klamu 
jejich zevnějšku si neuvědomíte, že se jedná o mocnou sílu, která si dává pozor, aby se 
neprozradila. 
 
Vy, děti moje, nebudete z toho nijak moudré. Budete si myslet, že žijete v těžkých časech, 
ale tato fasáda je předurčena k tomu, abyste takto uvažovaly. Povstaňte teď, mé děti. 
 
Znak šelmy 
Nepřijímejte tento znak. Čím více jich vás bude, co jej odmítne, tím silnější budete počtem. 
Tato značka – značka šelmy, bude váš pád. Není to tak, jak to vypadá. Jejím přijetím budete 
čím dál tím více odstraňováni. 
 
Mějte se na pozoru před plánem, který kuje podvodník, aby odstranil všechny znaky mého 
Věčného Otce a učení Písma z vašeho života. Uvidíte to ve školách, universitách, nemocnicích 
a v ústavě vašich zemí. Největší ohavnost, která Mi způsobuje hlubokou bolest, je odstranění 
učení Písma těmi, kdo se Mi, božskému Spasiteli, klaní. Velice brzy uvidíte, že moje Slovo 
a učení Pravdy bude odstraněno a trestně postihováno. 
 
Vy, moje milované děti, budete velice trpět v mém jménu. Jsou za to odpovědné ty zlé síly. 
Jsou vedeny Satanem. Najdete je všude, a zejména u těch zodpovědných vůdců, na nichž je 
závislé vaše přežití. Děti, nemějte o sebe strach. Spíše se bojte o ty ubohé, pomýlené duše, 
tak nakažené mistrem klamu, že se jen těžko vytrhnou z jeho pevného sevření. Těmto lidem 
se nedá věřit. Buďte opatrné, jak s nimi budete mluvit. Budou vás držet ve zlém sevření, 
protože chtějí všechno ovládat. Bude těžké se jim postavit na odpor, protože budou 
kontrolovat i vaši banku, váš majetek, vaše daně a stravu, kterou potřebujete k přežití. 
 



Avšak to nebude trvat dlouho, protože jejich dny jsou sečteny. Pokud i nadále zůstanou v 
otroctví Zlého, budou ponořeni do propasti takové hrůzy, že už jen popsat jejich osud by bylo 
tak strašné a tak děsivé, že člověk by padl mrtvý jako kámen, kdyby jen na jednu minutu 
zahlédnul muka, která budou muset snášet. 
 
Bitva se začne odvíjet, až ruka mého Věčného Otce rychle dopadne, aby potrestala hříchy 
světa, které jsou viditelné na této zemi. Hříchy, pro které jsem zemřel. Žádný člověk, jenž 
přináší svědectví, nebo tajně spolupracuje s touto neblahou, ale spořádanou armádou 
destrukce, nebude Božím dítětem. Tato zlá armáda plná démonů z hlubin pekla bude 
vykonávat činy v takové šíři zla, že si to nevinní lidé těžko budou moci představit. 
 
Nepřeji si děsit mé děti, ale Pravda musí být ukázána taková, jaká je, dokud je čas. 
Povstaňte teď, mé děti. Bojujte s těmito silami zla dříve, než vás zničí. Dejte si pozor na 
globální předpisy v každé formě, velikosti, tvaru, nebo kódu. Pozorně sledujte vaše vůdce 
a ty, kteří kontrolují váš každodenní přístup k penězům, za které budete kupovat potraviny 
a které vás budou udržovat naživu. Budete si muset nyní udělat zásobu potravin. 
 
Toto poselství jste nedostali způsobem, jenž odráží mé učení, ale poslyšte Mě teď. Tato 
proroctví byla předpověděna. Mé děti, musíte pozorně naslouchat. Duch temnot nyní roste 
a vy, moji následovníci, musíte stát pevně. Udržujte vaši víru ve Mne živou pomocí modlitby. 
Všichni moji následovníci se musí denně modlit růženec k Božímu milosrdenství. Ten posilní 
duše a v okamžiku smrti jim pomůže najít milost. 
 
Moje děti, nenechejte se mými poselstvími vyděsit. Moji následovníci mají nyní ke Mně 
povinnost. Nechejte Mě to říct. Pamatujte si, že budete naplněni Duchem Svatým, jakmile 
přijmete mé Slovo. Nebojte se, neboť jste byli vybráni. Vy, má armáda následovníků, 
povedete k porážce Zlého. Za to je třeba se modlit. 
 
Přicházím s poselstvím čisté lásky. Nechápete, že zažijete ráj, až nebe a země se spojí 
v jedno? Nemusíte se ničeho obávat. Moji následovníci budou svým tělem, duší a duchem 
vyzdviženi do říše Boží hierarchie. Uvidíte své milované. Ty z nich, kteří našli milost u mého 
Věčného Otce. 
 
Dělejte, jak říkám. Modlete se, mluvte se Mnou, milujte Mě, důvěřujte Mi. Na oplátku vám 
dám sílu. Ochranu si vyproste modlitbou nejsvětějšího růžence, který vám s požehnáním 
darovala moje milovaná Matka. Tuto modlitbu se musíte modlit na ochranu proti Zlému. Na 
druhé straně musíte prosit za ochranu pro ty, s nimiž přicházíte do styku, aby vás 
neznečistili, nebo nezamlžili svou víru ve Mne, kterou nosíte ve svém srdci. 
 
Modlete se za mé vizionáře a proroky, aby byli ochraňováni. Modlete se za mé posvěcené 
služebníky, ty svaté oddané služebníky, které jsem vám poslal, aby vás vedli. Ti, stejně jako 
moji následovníci, podstupují muka způsobená Satanem. Nikdy se nepřestane snažit vás 
oslepit vůči Pravdě a použije jakoukoliv záludnou taktiku, aby vás přesvědčil, že vaše víra je 
chybná. Poslyšte, podvodník nasadí logiku a argumentaci zaobalené v laskavém stylu, aby 
vás přesvědčil, že do vašeho života přináší naději. Prostřednictvím antikrista se bude snažit, 
abyste uvěřili, že on je ten vyvolený. 
 
Antikrist 
Mnoho z mých následovníků padne za oběť tomuto ohavnému podvodu. Mějte se na pozoru! 
Bude považován za posla lásky, míru a harmonie ve světě. Lidé budou před ním padat na 
kolena a budou se mu klanět. Ukáže vám svou moc a vy budete přesvědčeni, že je z Božího 
zdroje. Ale není. Bude vám dávat pokyny způsobem, který vám občas bude připadat zvláštní. 



Praví věřící budou vědět, že nepochází ze světla. Za jeho vychloubačným a pompézním 
vystupováním se bude skrývat čiré zlo. Bude se předvádět a ukazovat něco, co se bude zdát 
opravdovým soucitem a láskou ke všem. Za touto fasádou je plný nenávisti k vám, moje 
milované děti. Směje se za zavřenými dveřmi. 
 
Mé děti, hrozně vás zmate. Objeví se jako silný, sebevědomý, vtipný, starostlivý, milující 
a bude považován za zachránce. Jeho pohledná tvář se bude líbit všem, ale brzy se změní. 
Způsobí ve světě strašné dopuštění a mnohé zavraždí. Činy jeho teroru budou všichni jasně 
vidět. Zničí vaši nezávislost a bude nástrojem k zavedení značky – značky šelmy. Vy, moje 
děti, musíte být silné. Nepřijímejte tuto značku, protože když to uděláte, dostanete se do 
jeho ďábelského, hypnotického vlivu. 
 
Mnozí zemřou pro svou víru ve Mne. Nebojte se, protože když trpíte pro Mne, ve Mně a se 
Mnou, jste vyvolení. Modlete se, modlete se, abyste nepodlehli vládě jeho teroru. Postavte 
se a bojujte pro Mne. 
 
Nedovolte, aby antikrist celým svým přesvědčivým půvabem zvítězil nad vaší duší. Nechejte 
Mě vás teď držet v mé náruči, houpat vás mou Boží milostí, abyste dostali sílu bojovat za 
Pravdu. Moje láska k vám nikdy nevyhasne. Nikdy byste si neměli zvolit tuto cestu, neboť vy 
také budete pro Mne ztraceni. Bude to těžké, ale ke zmírnění utrpení dostanou moje děti 
pomoc mnoha, mnoha způsoby, aby zmírnila vaše utrpení. Teď jděte a modlete se o mé Boží 
milosrdenství a připravte se na závěrečnou bitvu. 
 
Ježíš Kristus, Král svého lidu 
Spasitel a spravedlivý soudce 
 
011. Varování pro duchovenstvo 
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Má dcero, včera jsi byla odmítnuta, když se lidé snažili do tvé mysli vnést pochybnosti. Kvůli 
tomu jsi trpěla. Nezoufej si, lidé budou naslouchat mému Slovu. Budeš čelit překážkám, které 
u tebe vyvolají rozčarování nad tímto dílem. 
 
Má dcero, Já tě vedu. To musíš mít na paměti a nikdy nesmíš zapomenout na můj slib. 
Udělal jsem, co sis ode Mne žádala a dovolil jsem ti minulou noc pokojně spát. Teď jsi 
silnější. Necítíš to? 
 
Buď opatrná na to, s kým mluvíš. Moji následovníci, nebo ti, o kterých si myslíš, že jsou moji 
následovníci, nejsou vždy takoví, jací se zdají být. Musíš dělat to, co ti přikazuje srdce. Svět 
se může zdát takovým, jakým vždy byl, ale je tu změna, která právě probíhá. Tato změna 
vede lidstvo do temnoty, která je zahalí a zakalí jejich lásku ke Mně. 
 
Proč musí moje děti neustále zpochybňovat Pravdu? Neřídí se mým učením, přesto dostali 
tento dar od mých apoštolů, kteří skrze lásku ke Mně a mocí Ducha Svatého, dali světu velmi 
speciální dar. Dar Pravdy, jenž byl vyučován a šířen ke všem mým dětem po celém světě. 
Toto vedení následovaly mé děti po celá staletí. 
 
Jiní, i když Pravdu poznali, rozhodli se ji překroutit, aby vyhovovala jejich vlastním potřebám, 
touhám, smyslnosti a touze po moci. Moji následovníci potom nedokázali rozlišovat mezi 
pravdou Božího Slova a bludy, které rozšiřovali ti, co byli uvedeni v omyl. Takto pracuje 
podvodník. Způsobuje zmatky, zoufalství a pocit beznaděje a dělá to od mé smrti na kříži. Ale 



teď Mě slyš: On nezvítězí, dcero moje. Síly nebeského vedení znovu dodají mým dětem víru, 
ještě jednou, prostřednictvím učení mých proroků. 
 
Popros mé děti, aby byly bdělé vůči změnám ve světě. Popros je, aby otevřely svá srdce, oči 
a mysl a svědčily o lžích, šířených Satanem. Od něj pochází síť slibů, určených k tomu, aby 
moje děti byly přitahovány vnějšími divy. Tyto divy a falešná sláva jsou prázdné. 
 
Nezrcadlí lásku ani nenabízejí žádnou skutečnou útěchu, když je jejich prázdnota odhalena. 
 
Síly zla se nyní stávají mocnější, mé dítě. Jsou plánovány Satanem, prostřednictvím jeho 
armády zkažených následovníků. Tito následovníci ho svou chamtivostí a sebeláskou 
následují v poslušném zbožňování a budou tak vedeni do jeho prchavého ráje. Jeho slíbený 
ráj není nic jiného, než hluboká temnota, a než to mé děti pochopí, tak čas k vykoupení již 
uplynul. 
 
Modlitba o spásu 
Všechny moje děti, i kdyby to bylo z lásky ke svým rodinám, musí procitnout vůči tomuto zlu, 
chtějí-li se zachránit. Moje láska jim dá stálé vedení, jestli se ke Mně obrátí. Nikdy nesmí mít 
obavy Mi říct: 
 
"Ó, můj Pane, veď mne do tvého království a ochraňuj mne před temnotou, která by pohltila 
mou duši. Vyslechni mě, Nejsvětější Srdce, a dej, aby mě skrze tvoji dobrotu proniklo světlo 
lásky a ochrany". 
 
Děti, které se budou modlit tuto modlitbu, budou vyslyšeny. Jejich úpěnlivá prosba o vlastní 
spásu a těch, které milují, bude vyslyšena. Prostřednictvím mých vizionářů, vedených mou 
Blahoslavenou Matkou, jsem se starostlivě snažil poslat světu varování. Mnohokrát byli moji 
vizionáři, přes počáteční odmítnutí, nakonec přijati. Tentokrát jim nebude dopřáno mnoho 
času k tomu, aby jejich poselství byla slyšena dostatečným počtem mých následovníků. 
 
Dejte si pozor na falešné proroky 
Musím však mé děti varovat, aby si dávaly pozor na falešné proroky. Mnoho pravých 
vizionářů bylo uvedeno v omyl. Praví vizionáři dostanou milosti, že budou vyzařovat mou 
Pravdu takovým způsobem, že je budou provázet nadpřirozené jevy a zázraky, které nikdo 
nebude moci popřít. 
 
Láme Mi to srdce, když vidím, kolik z nich bylo odmítnuto mými nejsvětějšími přívrženci. Ti 
samí stoupenci, které jsem vyslal učit své děti, selhávají ve své úloze. Musí se teď ke Mně 
obrátit, abych je vedl, a musí si u Mne vyprosit milosti, potřebné k vedení mého lidu. 
 
Moji posvěcení služebníci jsou výjimeční a ti, kteří přijali slavnostní slib, si musí vyslechnout 
mou prosbu. Máte vůči Mně závazek a slib věrnosti. Obnovte teď své sliby. Věřte mým 
svatým poselstvím a následujte je. Buďte silní, neboť jste teď všichni povoláni vydat 
svědectví o Pravdě, obsažené v Knize Zjevení a uznat, že už nadešel tento čas. Připravte se 
na tuto velkou událost. Nezapírejte Mě a neotáčejte se ke Mně zády. Nezpochybňujte moje 
učení a neříkejte mým následovníkům, že všechno bude v pořádku. K tomu jste nebyli 
povoláni. Vaší povinností vůči Mně, vašemu svatému Spasiteli, je povědět svému stádu 
Pravdu. 
 
Není možné říkat mým dětem, že všichni budou spaseni. To není pravda. Neboť jen ti, kteří 
u Mne hledají odpuštění a oddají se Mně a mému učení, budou spaseni. 
 



Proč se neřídíte učením Písma? Proč se vymlouváte, svádíte na scestí a přesvědčujete mé 
děti, že Bůh odpustí všem? Můj Nebeský Otec odpustí jen těm, kteří ve Mne věří a činí 
pokání. 
 
Cožpak vám moje smrt na kříži nic neříká? Zemřel jsem, abych zachránil lidstvo od šílenství 
Satana. Avšak vy, skrze nesprávně pochopenou toleranci, učíte děti lži. Padli jste za oběť 
tlaku lidstva a zastíráte svaté učení, pro které jste byli povoláni, abyste je kázali. 
 
Nestydíte se? Jste tak chyceni v síti světských vábení, která vám nabízí země, že následujete 
falešné dogma, které vám diktuje populární tolerance, kterou Satan rozšířil mezi mé děti. Ty 
ubohé, svedené děti potřebují vedení. Také musí porozumět rozdílu mezi lidským výkladem 
a Božím slibem, který jsem vám dal. 
 
Proč moje děti nevěří v Boží zásah? Proč jej odmítáte, když je vám předkládán? Moji kněží, 
slyšte mou prosbu. Modlete se, aby moje poselství Pravdy bylo slyšeno. 
 
Poselství biskupům 
Mým biskupům říkám toto: Svlékněte si svá roucha a obraťte se zády k bohatství, na něž jste 
spoléhali. Hledejte pokoru, která je od vás vyžadována. Dodržujte teď mé Slovo, nebo čelte 
následkům. Máte povinnosti ke Mně a k mému Věčnému Otci. Jak slepými jste se stali. 
Znamení teď ohlašují vizionáři, jsou i na obloze, a vy jste zklamali a nevšímáte si jich. Místo 
toho sedíte ve svých palácích a vysmíváte se jim. Tento váš hřích nebude odpuštěn.  
 
Hříchy mých, Bohu zasvěcených učedníků, kteří si zvolili cestu mého následování, Mě velmi 
zraňují. Otevřete své oči, svá srdce a navraťte se k učení podle mé svaté Knihy. 
 
Poselství kardinálům 
Mým kardinálům vzkazuji toto: do jakých vzdušných výšin jste se až vznesli, že jste 
zapomněli svátosti, nebo pravdu mého učení k vedení mého stáda? Sestupte teď dolů 
a následujte mé vedení. Nenechejte se rozptylovat falešností, která zachvátila lidstvo. Ani vy 
Mě nezapírejte. 
 
Všechny vás prosím, abyste se modlili za mého milovaného, vytrvalého, statečného papeže, 
který je posledním pravým papežem. Vy, moji učedníci, jste vedeni na scestí podvodníkem. 
Zahnízdil se v kuloárech mé církve, a teď sám prezentuje své ďábelské cesty. Těm, kteří mají 
oči – bedlivě pozorujte, před sebou i za vámi. Polapí vaše duše, když se vydáte jeho klamu. 
 
Prosím, modlete se za všechny z vás. Proste o moje vedení. Proste úpěnlivě o odpuštění 
a dovolte Mi vás znovu vést. 
 
Vy, kteří budete zpochybňovat tyto instrukce, poslyšte teď: Proč bych s vámi neměl hovořit 
tímto způsobem? Učil jsem vás všechny prostřednictvím apoštolů, kteří pod vedením Ducha 
Svatého dali světu má poselství, která od té doby žijí dál. Čas už je blízko. Celý svůj život jste 
se modlili o vedení. Teď, v tomto čase vás naléhavě žádám, abyste vyslyšeli mou naléhavou 
prosbu. 
 
Váš božský Spasitel           
Ježíš Kristus 
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Napiš toto, dítě moje. Pochybnosti, které se ti vkrádají do mysli, se daly očekávat. Ano, jsi 
v pokušení otočit hlavu jinam, avšak mistru klamu se tě nikdy nepodaří získat. Moje milovaná 
dcero, jsi silnější, než si myslíš, neboť jen velmi málo vyvolených duší by bylo schopno 
vypořádat se s tímto velkým svatým požadavkem tak, jako ty. Vyžaduje to odvahu, aby ses 
vypořádala se způsobem, s jakým s tebou komunikuji. Neutekla jsi schoulená strachem. Od 
samého počátku jsi věděla, že toto je Boží komunikace s nejvyšší a nejsvětější hierarchií. 
 
Brzy zakusíš mimořádné osvícení, které rozežene všechny tvoje pochybnosti. Až se to stane, 
tvá mysl se více pootevře k přijetí mimořádných milostí, které ti musí být uděleny, abys byla 
naplněna odvahou a odhodláním, které jsou zapotřebí jako pomoc k přinášení těchto 
proroctví. 
 
Ano, má dcero, k tvému velkému překvapení jsi to ty, která jsi byla vybrána, abys naplnila 
proroctví, obsažená v Knize Janově, abys připravila lidstvo na očistu, která se brzy odvine. 
Jakmile tě strach a nejistota opustí, povstaneš a dokončíš tento mimořádný úkol, o který tě 
prosím. Teď dělej to, co ti říkám. Modli se za záchranu duší každý den o třetí hodině 
odpolední růženec Božího milosrdenství. Musíš i nadále pokračovat v modlitbě růžence, který 
darovala světu moje nejdražší Matka, která spolu se Mnou připravuje můj Druhý příchod na 
zem. 
 
Mnoho duší je nyní pro Mne ztraceno tím, že stále více a více Mi jich denně krade Zlý. 
Nemohou Mi být vzaty. Prosím, pomoz Mi zachránit jejich ubohé duše. Odhoď všechny 
pochybnosti stranou. Měj na mysli jen svůj úkol. Pomoz jim otevřít oči, aby dostaly možnost 
se vykoupit v očích mého Věčného Otce. Budeš-li mít stále na zřeteli konečný výsledek, 
porozumíš, proč je to důležité a proč je to volání z čisté lásky, kterou ve svém srdci chovám 
ke všem svým dětem. 
 
Podívej se na to takto: Láska oddaných rodičů nezná hranic. Když jedno z jeho dětí zabloudí 
a jde cestou do záhuby, rodič pociťuje hlubokou bolest a tíseň, která probodává jeho srdce 
jako meč. Každý rodič, jenž miluje své děti, se bude snažit za ně bojovat až do konce. Nikdy 
se nevzdá. Nikdy. Tak je to i se Mnou. Udělám všechno, co je v mé Boží moci, bez toho, že 
bych zasahoval do svobodné vůle člověka, aby se jejich srdce navrátila k mému božskému 
srdci. Ty, dcero moje, Mi v tom pomůžeš. 
 
Nemusím ti připomínat potřebu poslušnosti vůči Mně a úplné odevzdanosti. To je tvoje 
poslání, pro které jsi byla vyvolená. Chop se teď svého meče. Jsi povolána bojovat bok po 
boku se svým božským Spasitelem v posledním pokusu přinést spásu všech mých dětí dříve, 
než přijde den soudu. 
 
Jdi nyní v míru a lásce přijmout dnes mé Tělo. 
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013. Poselství agnostikům a ateistům 
Čtvrtek, 18. listopadu 2010 v 21:00 
 
Pro ty, kteří tvrdí, že ve Mne nevěří, musím říct toto: Zeptejte se sami sebe – dokážete se 
rozpomenout na dobu, kdy jste věřili? Vzpomeňte si, když jste byli dítětem a věřili jste 
v Boha. Nezáleží na tom, jaké náboženství vyznávali vaši rodiče. Věřili jste? Co se od té doby 
změnilo? Byl to vliv jiných lidí? Řekli vám, že vaše bytí, vaše existence se dá racionálně 
zdůvodnit? 



 
Od počátku času bylo mým dětem zatěžko přijmout jinou existenci, kromě této. Ale 
porozhlédněte se po světě a vnímejte zázraky stvoření mého Věčného Otce. Slunce, měsíc, 
moře, řeky, zvířata a všechny ty úžasné zázraky stvoření a odpovězte na toto: Odkud to 
všechno pochází? Skutečně si myslíte, že to vzniklo z něčeho jiného než z vyšší bytosti? 
Buďte na pozoru, až uslyšíte lži šířené tak zvanými vykladači budoucnosti z hnutí New Age. 
Byli uvedeni do něčeho, co považují za pravdu, do nadšení v nový život, slíbený jim v nové 
éře. Tato éra, v níž věří, je nový ráj, forma nádherného středu vesmíru, ovládaného 
člověkem. Je to falešné učení. Mnoho Božích dětí, i takových, které jsou věřící, si mylně 
směšují víru v toto učení s pravou vírou světla. 
 
Jsou vedeny démony. Některé to vědí. Jiné ne. Modlete se za ně, aby poznaly Pravdu dříve, 
než budou pokračovat ve své marné cestě do prázdnoty. 
 
Ateistům vzkazuji toto: Miluji vás i přesto, že Mě urážíte. Ateisté, kteří jste pod vlivem jiných 
přesvědčení, zastavte se a přemýšlejte. Ve svém následování lidského rozumového 
uvažování, věříte prostě v jinou víru. Ve víru, ve které vládne člověk. Ve skutečnosti však 
nevládne. Přesto ti samí lidé – moje milované děti, za které chci bojovat – jsou povzbuzováni 
k následování Satana, mistra klamu a nepřítele lidstva. Zeptejte se ateisty, vynakládajícího 
tak mimořádné úsilí k útlaku Božích dětí, proč to dělá? 
 
Nestačí jim, že Mě jen odmítají. Proč tito lidé lžou? Mnoho z těchto ateistických skupin má 
agendu, která má za cíl zlákat moje děti k falešnému učení a svést je. Nemylte se, jejich víra 
je jen jinou formu náboženství. Takového náboženství, které zdůrazňuje sílu inteligence, 
rozumu a pýchy, a která je vlastně napodobeninou charakterových vlastností Satana. Ve své 
zaslepenosti se řídí jinou vírou, která pochlebuje temnotě, kde není láska. 
 
Tito ateisté jsou tak zanícení, a tak hrdí na své náboženství, že ani nechápou, že to, co 
obhajují, představuje náboženství – náboženství lháře a podvodníka, jenž se směje nad jejich 
hloupostí. 
 
Ateisté, slyšte Mě naposled! Vraťte se nyní k svatým Písmům. Podívejte se na Knihu Janovu 
a pozorujte, jak se teď začíná odvíjet Pravda. Nezdá se vám, že se právě teď stává realitou, 
když jste svědky událostí, které se jako vrstva po vrstvě před vámi odkrývají? 
 
Nedokážete vidět, že mé Slovo, mé proroctví, předpověděné už tak dávno, by nemohlo být 
pravdivé? Otevřete oči a ještě jednou ke Mně mluvte těmito slovy: 
 
"Bože, když skutečně existuješ, odhal mi znamení tvé lásky. Otevři mé srdce, abych dostal 
vedení. Jestli existuješ, nechej mě pocítit tvou lásku, abych mohl uvidět Pravdu. Oroduj teď 
za mě." 
 
Protože se na vás obracím naposledy, říkám vám toto: Láska není výtvorem člověka. 
Nemůžete ji vidět, ale můžete ji cítit. Láska má původ ve Věčném Otci. Je jeho darem lidstvu. 
Nepochází z temnoty. Temnota, kterou pociťujete, nemá v sobě žádnou lásku. Bez pravé 
lásky nemůžete nic cítit. Nemůžete vidět Světlo. Nemůžete vidět budoucnost. Já jsem Světlo. 
Já jsem budoucnost. Ještě ode Mne dostanete Světlo a život. Obraťte se nyní a proste Mě 
o pomoc. Udělejte to a Já vám odpovím a přivinu vás do své náruče. 
 
Moje slzy radosti vás zachrání, až se opět stanete mým milovaným dítětem. Přijďte teď 
a sjednoťte se se Mnou v ráji. 
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014. Vzestup satanských skupin a ovládnutí světa 
Sobota, 20. listopadu 2010 v 07:20 
 
Moje dcero, pověz mým dětem, že had se chystá vymrštit. Nesmí si dovolit, aby spadly do 
jeho ďábelské léčky, ze které není návratu. 
 
On, had, má mnoho podob. Jeho následovníci, jimž vymyl mozky sliby moci a slávy, spřádají 
spolu intriky jak vyvolat na světě řadu událostí, které způsobí nevýslovný zármutek, bolest a 
zděšení. 
 
Moje děti nebudou o nic moudřejší. Ty děti, jimž byla ukázána Pravda, a které jsou vedeny 
Mnou, jsou statečné duše. Zoufale se snaží varovat svět před těmito hroznými skupinami, 
jejichž frakce působící ve všech směrech, všechny mající jen jeden cíl. Jsou infiltrovány 
v každé zemi, na všech úrovních úřadů a jednají v tajnosti. 
 
Existují také nevinní členové, část této ďábelské společnosti, kteří si neuvědomují realitu 
pravdy. Místo toho se zabývají svou prací, dělají dobré skutky, bez toho, že by pochopili zlé 
činy, které jejich starší páchají v utajení. Nemylte se, tito starší jsou oddanými následovníky 
Satana a provádějí rituály zbožňování, které, kdyby je zahlédli jiní lidé, zvraceli by hrůzou 
z obscénních činů satanských rituálů a projevů věrnosti slibům Zlého, které jsou jádrem 
jejich organizací. 
 
Vy, kteří považujete slova mých statečných duší za zábavná, slyšte Mě teď. Neschopností 
chápat Pravdu a slyšet tyto statečné hlasy si zničíte život, svou víru a svoje živobytí. Tito zlí 
lidé se už dlouho tajně připravují na vládu. Jejich práce je zřejmá v mnoha, mnoha zemích, 
ale je prováděna takovým způsobem, že děti, které jsou zaměstnány svou každodenní 
činností, si neuvědomují, co se děje. 
 
Had se chystá ke skoku TEĎ! 
Když říkám, že se had chystá ke skoku, tak tím myslím teď. On a jeho zkažená ďábelská 
armáda pyšných a hladových bestií jdou rychle a s rozhodností v každé oblasti života. Své 
životy vedou cestami, o nichž nic nevíte. Protože jsou vedeni mistrem klamu, jsou lstiví, 
sympatičtí, pohotoví v řeči, chamtiví, bezohlední, s jediným cílem v mysli. Skrze banky, 
moderní komunikace, armádu, náboženské organizace a vládu vás chtějí všechny ovládat. 
Dávejte si pozor, a teď poslyšte! 
 
Nejsou to konspirační teorie 
Moje varování a varování mých milovaných dětí budou odmítnuta jako konspirační teorie. 
Naneštěstí jimi nejsou. Tato situace, má dcero, nepřišla znenadání. Ta skupina, a mám teď 
na mysli jen jednu z nich, už po staletí kuje pikle, intrikuje a získává nové členy z horních 
vrstev. Ty, kteří je v minulosti odhalili, zavraždili. V běhu staletí zavraždili státníky, včetně 
proslulých a nadaných vůdčích osob. Jsou to pokrevní bratři, hltající maso lidstva. 
 
Satanské relikvie 
Vzdávají poctu obscénním relikviím a znamením, které požaduje had. Nedejte se mýlit, tato 
skupina je mocná a děsivá. Je tak mocná, že bude těžké dostat se z jejích spárů, až vaše 
živobytí, strava a peníze na ní budou závislé. 
 



Moje děti, mnoho, mnoho lidí v mocenských strukturách, ve vládách, v bankách, 
v potravinovém průmyslu a v humanitárních organizacích nevědí, co se děje a ani to 
nebudou vědět, až do konce Velkého soužení, které brzy nastane. Potom uvidí vystoupit 
šelmu, která zavede náhlou změnu, a tehdy vy všichni budete muset bojovat jako nikdy 
předtím, abyste se ukryli před tímto ďábelským režimem. 
 
Jakmile šelma a její přívrženci budou ovládat vaše peníze, tak budou ovládat všechno, mimo 
jednoho. Nikdy nemohou a nesmí se pokoušet ukradnout vám vaše duše. A přesto, je to 
přesně ono, o co se budou snažit. 
  
Vy, kdo zpochybňujete tato poselství Pravdy, sesílané vám kvůli mé touze vám pomoci, vést 
vás a odhalit vám Pravdu, slyšte Mě teď. Nevěříte-li tomuto poselství, potom Já, skrze 
modlitby, o které požádám mé následovníky, se budu modlit, abyste uviděli Světlo.  Prosím 
vás, abyste se byli ve střehu a dávali si pozor na znamení těchto ďábelských, silných, 
hladových bestií, které slintají při plánování a falešné slávě, kterou získají. 
 
Neudělejte chybu domněnkou, že kontrola vaší schopnosti vydělávat peníze a přístupu k nim, 
jim bude stačit. Ne, budou chtít daleko víc. Budou chtít kontrolovat, co jíte, co pijete a kde 
žijete. Abyste ochránili sebe, musíte udělat následující kroky. 
 
Vyhledejte ochranné útulky 
Prosím, najděte si jako skupina věřících ochranné útulky. Pošlu vám Světlo, které vám 
pomůže přežít. Začněte pěstovat vlastní stravu. Uschovejte potraviny, které si dokážete 
odložit stranou. Začněte plánovat tak, jakoby měla přijít ničivá pohroma. Vězte, že temnota 
sestoupí do té míry, že k tomu, abyste přežili, musíte být připraveni. 
 
Poslouchejte hlasy proroků. Neudělejte stejnou chybu, když můj lid neposlouchal proroka 
Noe. Obrátili se k němu zády. Odmítali ho poslouchat. Žili si svůj každodenní život, jedli 
a smáli se v úplné nevšímavosti hrozného osudu, který je čekal. 
 
Teď povstaňte. Obraťte se na mého Věčného Otce, Boha Nejvyššího, aby vás vedl. Připravte 
svoje rodiny na blížící se temnotu, která všechno pronikne a kterou teď nemůžete pochopit. 
Modlete se, modlete se, modlete se, abyste měli odvahu nepřijmout značku kruté šelmy. On, 
Satan, se pomocí své ďábelské armády pokusí zavést to, co se na první pohled bude zdát 
jako odporný identifikační cejch. To vám bude dáno a prezentováno jako nezbytnost k tomu, 
abyste si mohli vybírat peníze, kupovat potraviny, cestovat, žít ve vašich domovech 
a obchodovat. Bude to totální kontrola. Vy a vaši praví političtí představitelé budete 
bezmocní. 
 
Naléhám na ta média, která nejsou nakažena touto ďábelskou skupinou, aby se dobře dívala 
na to, co se děje. Odhalte všechny ty, kteří podporují hada a jeho armádu, avšak postupujte 
opatrně. 
 
Moje děti, obávejte se této skupiny a vězte, že ona skutečně existuje, a že tvrzení statečných 
a odvážných lidí, kteří se ji snaží odhalit, jsou pravdivá. 
 
Pro ty, kdo si asi myslí, že jak může poselství z božského zdroje nechat vyklíčit takový 
senzační "nesmysl", říkám: Znovu se zamyslete. Jděte a přečtěte si Písmo. Slova, obsažená 
v Knize Pravdy mého Otce, jsou správná. Vyprávějí o událostech z dávných časů. Přinášejí 
Pravdu, aby vás vedla k Bohu. Slova mých proroků tehdy a dnes představují plnou pravdu 
o nadcházejícím životě. 
 



Varování, obsažené v Knize Janově, i když si dnes mnozí myslí, že je těžké je rozluštit, 
vycházejí z událostí, které se teď začnou odvíjet. 
 
Kniha Zjevení přesně předpovídá série událostí, jejichž původcem bude Satan v blížícím se 
konci časů. Zná Pravdu, že jeho dny jsou sečteny. Ale mým ubohým dětem, které ho 
zbožňují, řekne, že je čeká jiný, mnohem lákavější ráj, než ten, který byl slíben Bohem. 
Proto, ve svém posledním boji s mým Věčným Otcem udělá cokoliv, aby ukradl tolik duší, co 
jen bude moci, před tím, než sestoupí hněv mého Otce. 
 
On, Satan, spěchá. Jděte jinou cestou. Braňte své rodiny a modlete se tak, jak jste to už 
dlouho nedělali. Modlitba vás bude všechny ochraňovat. Obnovte si svou víru, a až na zem 
sestoupí třídenní tma, moji následovníci budou moci snadno osvětlit své příbytky. Ta děsivá 
a strašná tma, kterou žádný člověk nedokáže pochopit, bude černější než noc. 
 
Nevěřící a ti, kteří zpívají chvály k oslavě šelmy, poznají v té chvíli Pravdu. Protože neuniknou 
černi, až bude sestupovat. 
 
Povstaňte teď, mé děti, a bojujte. Plánujte svoje přežití těla a duše až se ďábelské činy 
těchto lidí začnou odvíjet před vašima očima.  
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015. Obrácení 
Neděle, 21. listopadu 2010 v 01:30 
 
Dnes, má dcero, přináším poselství naděje a pokoje všem mým dětem, které možná měly 
pocit strachu z těchto poselství. Vězte, že ani ti, jimž připadá těžké věřit ve Mne, mého 
Věčného Otce a Ducha Svatého, nemusí mít starosti. Mnoho z vás, mé drahé děti, chce věřit, 
kvůli vašemu rozumovému uvažování a logice, kdy hodnotíte všechny věci na základě 
racionálního myšlení, shledáváte, že je těžké věřit v nadpozemskou realitu. 
 
Nebojte se. Modlitbou, třeba jen jednou denně, a prosbou, aby mé Nejsvětější Srdce vylilo 
mou lásku na vás, se budete brzy cítit jinak. Mnoho z vás – jejichž víra je slabá – závidí jiným 
hlubokou víru. Musíte pochopit, že Já vás miluji všechny. Jako rodič každého z vás, mám pro 
vás mimořádné a hluboké místo ve svém srdci. Nikdy nesmíte mít pocit, že nejste hodni mé 
lásky. 
 
Cožpak jsem vás nemiloval do té míry, že jsem dobrovolně položil svůj život za vás, v naději, 
že dostanete druhou příležitost se vrátit ke Mně? 
 
Děti, vždy budete odstrkovány jinými, když projevíte víru ve vašeho božského Stvořitele. 
Když se tak stane, vzpomeňte si, že je to něco, co musí člověk z lásky ke Mně na této zemi 
vytrpět. Nikdy nedovolte, aby vaše víra ve Mne, vašeho božského Spasitele, zeslábla, nebo 
byla skrytá před těmi, kteří se na vás dívají s lítostí. 
 
Ano, mnohé moje děti, ovlivněné lidským uvažováním a logikou, záměrně vloženou do jejich 
uzavřených duší, budou zpochybňovat vaši víru. Aby vás ještě více urazili, vaše víra jim bude 
trapná, a i když to veřejně nepřipustí, budou cítit podivnou žárlivost. Tato žárlivost pramení 
z jistoty, že jim začíná svítat, že v nitru své duše mají prázdnotu. Nesejde na tom, jak 
důkladně hledají ve svém nitru, nemohou porozumět tomu, proč tomu tak je. Mezitím ty, 



věřící, podstupuješ ponížení skrze rozpačité zraky přihlížejících, se slabou, nebo vůbec 
žádnou vírou. 
 
Nikdy se neobávejte, ani nebuďte v rozpacích přiznat se k lásce, kterou ve svých srdcích 
chováte vůči mému Věčnému Otci. Ukažte svou víru veřejně, ať všichni vidí, že jste hrdí na 
lásku ke Mně. Tím, že to uděláte, půjdete příkladem. 
 
Nikdy se nesnažte tvrdě vnucovat nevěřícím svou víru logickou argumentací a agresivním 
způsobem. Místo toho ukažte svým bratrům a sestrám lásku a podporu, i když víte, že 
potřebují vedení. Když uvidí přímý postoj, jak otevřeně a s radostí vyjadřujete lásku vašeho 
srdce ke Mně, začnou se divit. 
 
Budou-li jiní vedeni příkladem lásky, úcty a dobrých skutků, potom budou přitahováni ke 
Světlu. Mnozí z nich nepochopí ihned proč. Ale postupem času, a zejména silou vaší 
modlitby, budou kráčet směrem ke Mně.  
 
Naléhavě vás všechny prosím, abyste se modlili za obrácení všech duší. To zahrnuje ty lidi, 
kteří jsou vám osobně známí, a o nichž si myslíte, že potřebují modlitby v těžkostech, jimž 
v životě čelí. Stejně tak se modlete za obrácení ubohých duší, které jsou pro Mne ztraceny 
pro temnotu, která je dělá slepými vůči Pravdě. Se soucitem a s láskou se modlete zejména 
za ty, kteří aktivně následují cestu mistra klamu. Tito více než kdokoliv jiný potřebují vaše 
modlitby. 
 
Dejte vědět všem těm, se kterými přicházíte do styku, podrobnosti o tom, jak každý z nich 
může být spasen, dokonce i v okamžiku smrti, když se bude modlit růženec Božího 
milosrdenství. 
 
Prosím, prosím, řekněte toto každému, kdo bude ochoten poslouchat. Naléhejte na ně – 
odvážíte-li se – aby jej četli a zapamatovali si jej, protože budete-li se jej vy i oni modlit ve 
svém posledním výdechu, pak můžete být, a budete Mnou zachráněni. 
 
Nikdy se nestyďte za křížky, které nosíte 
Neciťte se nikdy uraženi, smějí-li se vám nevěřící, nebo si z vás tropí žerty, když se modlíte. 
Nikdy se nestyďte za křížky, které nosíte k ochraně. Neskrývejte tyto znaky lásky, kterou 
máte ke Mně, vašemu božskému Spasiteli, k mému Věčnému Otci a k Duchu Svatému. Když 
budete s hrdostí nosit tento znak svaté úcty, potom ke Mně přivedete i jiné. Přes opovržení, 
které vám tito lidé projeví navenek, vnitřně vám budou vaši víru závidět. Mnozí z těchto 
pozorovatelů pociťují ve svém nitru prázdnotu, jako následek jim chybějící víry. Modlitby, 
moje děti, Mi mohou pomoci získat jejich duše. Modlete se za ně tuto modlitbu: 
 
"Můj drahý Pane, natahuji k Tobě ruce a chci Tě poprosit, abys vzal do své něžné náruče mé 
milované bratry a sestry.  
 
Požehnej je svou svatou Krví a daruj jim potřebnou milost, aby přijali Ducha tvé lásky, která 
je přivede do věčné spásy." 
 
Když vás, moji věřící, někdo veřejně napadne pro vaši víru, tak řekněte toto: 
 
"Jsem následovník Krista, jenž vytrpěl smrt z rukou nevěřících. Proto já, jako jeho 
následovník, budu vždycky pro lásku k němu trpět ponížením od ostatních. To je kříž, který 
nesu a jsem na něj hrdý. Můj Spasitel nezemřel jen za moje hříchy, ale i za vaše." 
 



Budou-li se hrdě vychloubat, že jsou agnostici, nebo ateisti, zeptejte se jich, zda se budou 
cítit stejně, až se jejich život na zemi bude chýlit ke konci. Dejte jim potom tuto radu: Ať si 
na své smrtelné posteli vzpomenou na modlitbu růžence Božího milosrdenství, i když si 
budou ještě nejistí. Ať otevřou svá srdce a prosí mého Věčného Otce, aby jim odpustil. Ať si 
vzpomenou na můj slib. Jako soudce, stejně jako Spasitel, jim odpustím – každému mému 
dítěti v okamžiku jeho posledního výdechu na této zemi. Řekněte jim, ať se usilovně modlí, 
aby alespoň jednou otevřeli svá srdce. 
 
Modlitby vedou všechny moje děti blíže k mému království na zemi, až se nebe a země spojí 
v jedno. Síla modlitby bude skutečně pochopena jen tehdy, když si moje děti otevřou svá 
srdce a budou Mě volat. Proste, neboť když to bude vůle Boží, vaše modlitby budou 
vyslyšeny. 
 
Nikdy neodpírejte vašim dětem svátost křtu 
Nakonec se modlete za malé děti, vaše syny a dcery a za mládež na světě. Každý z nich si 
zaslouží, aby mu byla ukázána Pravda. Pro duchovní temnotu svých rodičů, která existuje na 
zemi poslední dvě desetiletí, jim nebyla ukázána ani pravda Boží lásky, ani dáno vedení. 
I když je vaše víra slabá, nevyhýbejte se své rodičovské povinnosti umožnit jim přístup ke 
svátostem, a hlavně ke svátosti křtu. Nikdy se neprohřešte tím, že byste odepřeli tuto 
nejdůležitější svátost svému vlastnímu dítěti. Mnoho rodičů, kteří hrdě a pevně vykřikují své 
názory o nevíře, ničí duši svých dětí. Dejte svým dětem dar svátosti. Časem vám za to buď 
poděkují, nebo Mě odmítnou. To záleží na nich. Odmítejte Mě, když musíte, ale nekraďte 
duše mých dětí. Jste sice jejich rodiče tady na zemi, ale jsou to děti mého Věčného Otce, 
Stvořitele a tvůrce všech věcí. Nesnažte se je vtáhnout spolu s vámi do temnoty. Znovu si 
vzpomeňte, že bez ohledu na vaše přesvědčení, vás všechny miluji. 
 
Váš božský Spasitel a soudce  
Ježíš Kristus – Syn Věčného Otce 
 
016. Výzva pro všechny církve a vyznání k sjednocení proti Zlému 
Neděle, 21. listopadu 2010 v 15:00 
 
Mé církve na celém světě, poslyšte mé volání. Vy všichni, děti a následovníci, patříte Mně. 
Mnozí z vás následují učení své církve a Boha, Stvořitele lidstva. To je v pořádku. Mnozí z vás 
vykládají učení mého Věčného Otce různými způsoby. K tomu došlo skrze výklady proroků již 
od počátku času. 
 
Mnoho proroků vyložilo Boží učení tak, jak bylo poselství jimi přijato. Některá z mých 
prorockých slov však byla pozměněna. Všem mým prorokům byla dána Pravda. Avšak ne 
všichni z mých proroků jednali tak, aby se postarali, že jejich následovníci zůstanou na cestě 
k věčnému životu. 
 
Všechny cesty vedou k Bohu, Stvořiteli lidstva. Boží následovníci vykládali učení různými 
způsoby, což vedlo to ke zmatení. Když už zmatek nastal, tak si můžete být jisti, že jedinou 
cestou z něho ven, je zjednodušení vaší víry. Jednoduše věřte a uctívejte vašeho Stvořitele. 
 
Apeluji na všechny církve, náboženství a vyznání víry na celém světě, aby se modlily za 
lidstvo a ty, kteří nemají víru – a to teď. Boží láska nemá nic společného s destrukcí života. 
Nikdo nemá právo v mém jménu, nebo ve jménu mého Věčného Otce zabíjet. Místo toho 
pojďte a spojte se ve vaší lásce k vašemu Stvořiteli tváří v tvář zlu, které rychle vzniká všude 
okolo vás. 
 



Moje děti, dovolte Mi, abych vám připomenul Boží zákony. Desatero přikázání – darované 
vám mým Věčným Otcem prostřednictvím nejsvětějšího a nejoddanějšího proroka Mojžíše. 
Tato pravidla byla určena k tomu, aby naučila Boží děti, jak Mu mají vzdávat úctu, aby je 
vedl k Pravdě. Tak mnoho lidí na to dnes zapomnělo. Ti, kteří nezapomněli, jen zřídka 
uvažují nad jejich významem. Ti, kteří Desateru přikázání nerozumí, rozhodnou se je 
vykládat způsobem, jenž je velmi daleko od Pravdy. Těm říkám: Přečtěte si, prosím, 
Desatero přikázání a řiďte se jím, nebo se vystavíte riziku, že budete čelit Božímu hněvu. 
Jejich význam nesmí být zmenšen pod záminkou falešné lásky, falešného soucitu, nebo 
ospravedlňováním hříchu ve světle toho, co už vám bylo řečeno. 
 
První přikázání vám říká, abyste zbožňovali jediného Stvořitele, mého Věčného Otce a abyste 
se vyhnuli modloslužbě. Přesto toto první přikázání bylo roztrháno na kusy a odmítnuto ve 
prospěch falešných bohů. Falešnými bohy nemyslím nutně jen lidi na vysoce postavených 
místech, nebo ty, kteří vyzdvihují sebe tak, že vy, mé děti, padáte v extázi k jejich nohám. 
Ano, toto je zločin a těžká urážka v očích Boha.  
 
Modloslužebnictví, o kterém se teď zmiňuji, je lidská láska k moci a k penězům, která může 
mé děti dohnat k beznaději. Tato beznaděj vede k porušení ostatních pravidel. K hříchu 
posedlosti sám sebou. Touha starat se v životě jen o vlastní zájmy, na úkor vlastní duše, 
bude vaším pádem. Láska k sobě samému není láskou. Je to marnivost. Přesto je to dnes 
populární názor. Vy, pod rouškou falešného soucitu, vyzdvihujete sebe a popíráte Boha. Váš 
nedostatek pokory vám přinese zkázu. Když postavíte sebe před jiné, pak oni a jiní lidé tím 
budou trpět. Toto přikázání nesmí být nikdy porušeno. Lidské uvažování, jímž se 
ospravedlňuje hřích, je absurdní. 
 
Posedlost slavnými lidmi 
Mladí lidé, jimž delší čas chybělo vedení, jsou teď vtahováni do propasti modlářství 
způsobem, který každý jasně vidí. Idoly, které moje mladé děti uctívají, nejsou z větší části 
ze světla. Mnoho z nich prodalo svoji duši ďáblu a touto skutečnosti se hrdě chlubí. 
 
Jejich hypnotický půvab skrze jejich hudbu a slova přesvědčují moje děti, že to je ta správná 
cesta k následování. Jejich přitažlivá nemorálnost povzbuzuje jejich následovníky 
k napodobování. Když tak mé děti jednají, zabraňují působení Světla, neboť i ony jsou 
vtahovány do věčné tmy. Posedlost slavnými lidmi v dnešním světě znamená, že moje děti 
pociťují úzkost po celou dobu, kdy se snaží dosáhnout stejných vrcholů jako ti, kteří následují 
mistra klamu a tvrdí, že je dosáhli. 
 
Pojďte teď, všechny mé děti, všech církví a věr. Spojte se a bojujte za právo uchovat si víru 
v Boha, Věčného Otce, za právo milovat jeden druhého, za právo na čistou lásku, za lásku 
Boha, Věčného Otce, Stvořitele nebes a země. 
 
Váš milující Spasitel a spravedlivý soudce 
Ježíš Kristus 
 
017. Velké varování je dar z milosrdenství 
Pondělí, 22. listopadu 2010 v 02:00 
 
Má milovaná dcero, jsem velmi potěšen způsobem, jakým se držíš mých slov – s úplnou 
vírou a poslušností. Moje láska k tobě je silná – stejně jako tvoje láska ke Mně. Cítíš Mě teď 
velmi blízko u svého srdce. Teď jsi se Mnou jedno, má dcero. Já a můj Věčný Otec, jako 
i Duch Svatý – Nejsvětější Trojice – se radujeme z tvé odpovědi na toto důležité poslání. My 



a všichni andělé a svatí kráčíme denně s tebou, abychom tě chránili v tomto nejsvětějším 
díle. 
 
Dodej si odvahu a drž se stále mé ruky. Dovol Mi tě vést a skrze tvoje slova dát lidstvu 
možnost, konečně pochopit Pravdu dříve, než přijde Velké varování. Toto Velké varování, 
které je dáno mým dětem z milosrdenství a z lásky jako poslední dar, se stane brzy. Během 
tohoto mystického zážitku bude každému jednomu z mých dětí ukázán jeho život, jeho 
hříchy a zlé skutky, a také všechny jeho jednotlivé urážky, kterých se dopustilo vůči svým 
bratrům a sestrám a za které je zodpovědné. Ani jeden muž, ani jedna žena, ani jedno dítě 
nebudou vynecháni. 
 
Někteří budou hluboce otřeseni a zarmouceni svými hříchy a okamžitě se obrátí ke Mně, 
jejich spravedlivého soudce, čímž se zachrání. Z lásky a lítosti budou prosit o milosrdenství. 
 
Jiní budou naplněni odporem a tak šokovaní způsobem, jakým byly odhaleny jejich hříchy, 
že dříve, než budou mít možnost prosit o odpuštění, padnou mrtví. 
 
A potom tady budou ti, kteří následují mistra klamu. Ve své hrůze, až uvidí zlé hříchy ve 
svých životech, jak se ukážou před nimi, tak utečou. Budou se snažit skrýt, ale nebudou mít 
kam. Budou se krčit a hroutit, ale buď přijmou to, co viděli a poprosí o odpuštění, anebo se 
odvrátí a budou se svíjet v hanbě a hrůze – ale nebudou prosit o milosrdenství. 
 
Potom je tu absolutní hříšník. Až mu jeho hříchy budou ukázány, vše, co udělá, je, že se 
bude se hádat a zapírat, že spáchal tyto vážné urážky proti Božím přikázáním. Bude prostě 
zapírat pravdu a obrátí se k temnotám věčného pekla. 
 
Nikomu neodmítnu mé milosrdenství 
Proč to moje děti nechtějí pochopit? Když ukážou skutečnou kajícnost a touhu přijít a žít se 
Mnou na nové zemi, kde nebe a země budou jedno, proč potom neprosí o odpuštění? 
Každému, kdo ukáže lítost, neodmítnu mé spravedlivé milosrdenství. A přece někteří budou 
tak vtaženi do honby za sobeckými cíli, že nebudou schopni pochopit následky. 
 
Teď se všichni probuďte. Uznejte, že jste právě svědky změn, způsobených zlými činy lidstva 
a znamení, která byla předpověděna, předcházející mému návratu na zem. 
 
Dovolte Mi, abych vás vedl do ráje 
Prostřednictvím tohoto proroka a Knihy Pravdy vás pro moji drahocennou lásku k vám všem 
ještě jednou prosím, vraťte se ke Mně teď, dříve než čas vyprší. Dovolte Mi, abych vás 
všechny držel v mé náruči. Dovolte, aby moje láska proudila vaší myslí, tělem i duší. Otevřete 
vaše srdce a dovolte Mi vás dovést do mého ráje na zemi, kde se budete těšit věčnému 
životu. Proč byste si chtěli vybrat tu druhou zhoubnou cestu, která nikam nevede, když vám 
byla odhalena Pravda? 
 
Moje srdce se chvěje obavami a smutkem, když myslím na mé děti, které odmítají přijmout 
pravdu mého slibu. Ještě jednou vám říkám, obraťte se ke Mně nyní a mluvte se Mnou. 
Proste Mě, abych se vrátil do vašeho srdce. Přizpůsobím se vaší duši. Dávám vám tento slib, 
dokonce i těm nejzatvrzelejším duším. Stačí říct jedno slovo. Poproste Mě, abych vám ukázal 
svou přítomnost těmito slovy: 
 
"Ježíši, cítím se ztracený. Otevři moje srdce, abych přijal tvou lásku a ukaž mi Pravdu, abych 
mohl být spasen." 
 



Má Slova varování nejsou hrozbou. Tyto události jsou známé od doby mé smrti na kříži. Proč 
si myslíte, že se to nemůže stát? Pravda je napsána v Písmu, aby ji všichni pochopili. Jako 
Spasitel budu jednat až do té doby, dokud nepřijdu jako spravedlivý soudce, abych konečně 
přivedl moje děti do mé rodiny velké lásky, radosti a štěstí, kde budou všichni žít navěky 
v harmonii. 
 
Satan a jeho následovníci budou navždy uvrženi do temnoty. Moje rodina uvidí radost a Boží 
nebe, ke kterému by se žádný člověk neotočil zády, kdyby jen na okamžik uzřel nepatrný 
záblesk toho, co slibuje – čisté štěstí v království mého Otce. 
 
Modlete se, modlete se za odpuštění a vstupte do království mého Otce v slávě, kde vy a vaši 
milovaní budete vítáni ve světle čisté lásky. 
 
Budu bojovat, abych vás všechny získal 
Zemřel jsem za vás všechny a budu bojovat až do skutečně poslední chvíle, abych vás 
všechny znovu získal a přivedl zpět ke Mně, přes všechnu temnotu zla na světě. 
 
Dovolte Mi, prosím, ještě jednou vám ukázat, jak vás miluji. Chopte se mé ruky, položte si 
hlavu na mou hruď a vaše jemná duše se zapálí láskou, kterou jste zapomněli. 
 
Váš milující Spasitel   
Ježíš Kristus 
 
018. Varování před atomovou válkou 
Úterý, 23. listopadu 2010 v 03:00 
 
Moje dcero, trpíš, protože pracuješ v mém jménu. Tma, kterou pociťuješ, pochází od mistra 
klamu, který každou hodinu bije jiné lidi, které znáš, aby ti pak na tebe, skrze jeho temnotu, 
zaútočili. Přes tvé pocity zoufalství jsi ochraňována. Jak jsem ti řekl, mistr klamu neublíží tvé 
duši. Musíš se i nadále modlit svatý růženec, abys měla stálou ochranu proti mučení. Když se 
budeš modlit touto formou úcty k mé Blahoslavené Matce, uvidíš rozdíl. 
 
Dílo, které se snažíš v mém jménu dokončit, není lehké, avšak ty, má dcero, musíš zůstat 
silná. Toto dílo, až bude zjeveno světu, přinese pokoj a spokojenost mým dětem. 
 
Až moje děti pochopí Pravdu, budou vědět, že nejsou svým Stvořitelem ani odvrženy, ani 
zapomenuty. Útěcha, kterou zakusí poznáním, které jim chci darovat touto knihou, je 
přitáhne blíže ke Mně. 
 
Plán pro válku 
Neboj se, má dcero, jsi v bezpečí, i když máš pocit bezmoci a obáváš se nejistoty. Svět, 
včetně tvé vlastní země, zakusí brzy více bolesti v důsledku globální vlády, která udělá lidi 
bezmocnými. Proto je důležité se teď připravit. 
 
Už jsem ti pověděl, abys řekla mým dětem, že dříve, než začne tato hrůzu nahánějící globální 
válka, musí začít plánovat. Válka, o které mluvím, je nyní pečlivě připravována Rudým 
drakem. Drak, energie nového světa teď spřádá intriky a zničí města na západě. Čas je 
blízko. Modlete se, modlete se za obrácení, protože toto zlo nemůže být zastaveno, nebude-li 
dost modliteb, aby mu zabránily. Modli se za ty duše, které v této nukleární válce zahynou. 
 
Zbývají tři roky, než se spiknutí uskuteční 



Modli se za tyto duše teď. Až globální moc převezme vládu – jemně a se zrádným soucitem, 
potom, má dcero, bude jejich cílem ovládnout vaši svobodu žít, jíst a modlit se. Proto se můj 
lid musí snažit, aby se stal soběstačným. Vypěstujte si vaše potraviny. Najděte si včas útulky, 
kde se můžete setkávat, abyste vzdali čest vašemu božskému Spasiteli. Buďte silní. Neříkejte 
mnoha lidem, proč to děláte. Bude to trvat jen tři roky, než se toto spiknutí odhalí před 
vašimi zraky. Do té doby se vaše plány rozvinou do jisté formy pomoci, o které snad budete 
pochybovat a čas od času si myslet, že je podivná. Pěstujte si vlastní potraviny. Pořiďte si 
teď semena, která v budoucnu už nebude možné koupit. Takto budete živit vaše rodiny, až 
nastane celosvětový hlad. 
 
Teď jděte a připravte se. 
 
Váš milující Spasitel  
Ježíš Kristus 
 
019. Schody k duchovní dokonalosti 
Středa, 24. listopadu 2010 v 02:30 
 
Má milovaná dcero, piš toto: Víra má způsob, jak opustit mé nejoddanější následovníky, když 
to nejméně očekávají. Je to důležitá zkouška, která testuje jejich víru tak, aby mohli přijít 
posilněni zpátky do mého srdce. 
 
Není pro vás lehké si udržet víru ve Mne, moje děti, protože je zde mnoho překážek, které 
blokují vaši oddanost a věrnost. Čas od času budete cítit ve své duši úplnou prázdnotu. To 
vás může zanechat ve stavu rozrušení, protože budete mít pocit, že jste opuštěné a bez 
opory. 
 
Moji věrní následovníci musí pochopit, že Já, přes samotu, kterou můžete zakoušet, nejsem 
nikdy daleko. Všechna tato období mají jediný cíl – posílit vaši víru takovým způsobem, aby 
zajistily, že se pokaždé uděláte několik kroků ke Mně. To je, co se nazývá schodiště k 
duchovní dokonalosti, která je nebem. Je to dlouhé schodiště a může to trvat velmi dlouho, 
než dosáhnete posledních schodů. Každý schod může představovat nové odhalení, novou 
lekci, kterou budete muset prožít, dříve než dosáhnete milostí, které potřebujete, abyste 
pozvedli své duše k duchovní dokonalosti, nutné k tomu, abyste vstoupili do ráje mého Otce. 
 
S každým zdolaným stupněm získáváte nový duchovní stav, jejž jsem chtěl, abyste jej 
dosáhli. Každý stupeň může být těžký a někdy se vám může zdát, že i nespravedlivý. Ale čím 
více stoupáte nahoru, tím hlouběji vnikáte do chápání pravdy mého učení. 
 
Někteří dosáhnou tyto stupně rychle, zatímco jiní si dávají na čas. Někteří z mých věrných 
následovníků mohou ztratit odvahu a sestoupit zpátky o jeden, dva, nebo i o tři schody 
najednou. To je přirozené. Jiní, kteří se mohou pohybovat příliš rychle, získávají důvěru, 
která je přesvědčuje, že v duchovních věcech už rozumí všemu. Ale to je způsob mistra 
klamu, jak vám vnutit tuto falešnou důvěru. Všechny dary, které jsou vám dány, pocházejí 
ode Mne. Dostáváte je, moji věrní, z mé bezmezné lásky k vám. Nikdy byste se neměli 
domnívat, že je to jen vaše vlastní zásluha, když máte silnou víru. Ano, vaše víra může být 
na základě vašich hlubokých pocitů srdce silná, ale i to je dar ode Mne. K tomu, abyste 
dosáhli nejvyššího schodu, musíte být ve své lásce pokorní. Vždy buďte ctnostní. 
 
Všemi prostředky ukazujte důvěru ve svou víru, protože se Mi to líbí. Ale nikdy nepadněte 
do léčky myšlenky, že znáte všechna tajemství Boží říše. Jako lidským bytostem zrozeným 
s prvotním hříchem vám odhalí tato tajemství jen čas, mé děti.  



 
Snažte se přijmout cokoliv, dokonce i zkoušky, které bych na vás mohl seslat, jako dar ode 
Mne. Všechny dary vám dávám, abych vás udělal silnými ve vaší lásce ke Mně. 
 
Jsem velmi hrdý na své děti, které ve Mne věří a prokazují Mi čest a úctu. K tomu, abych vás 
mohl pozvednout do plné nádhery ráje mého Otce, potřebujete dychtit po slávě dokonalého 
spojení se Mnou. 
 
To potřebuje trochu času a vyžaduje trpělivost, mé děti, než Mi úplně odevzdáte, v úplném 
zřeknutí sebe sama, své duše. Ale až se tak stane, budete mít navždy podíl na mém 
mystickém těle. 
 
Oddejte se, mé děti, mé absolutně čisté lásce a už se nikdy nebudete muset ohlížet zpět, 
nebo se něčeho obávat, protože budete v bezpečí v mé náruči. 
 
Zůstaňte silné, moje věrné děti, dokonce i tváří v tvář překážkám, protože Já nikdy své 
milované věrné neopustím. Nikdy. 
 
Váš milující Spasitel   
Ježíš Kristus 
 
020. Globální plán k redukci světové populace a svržení světových vůdců 
Pátek, 26. listopadu 2010 v 03:00 
 
Moje milovaná dcero, brzy dostaneš vedení od svého duchovního rádce. Pamatuj si ale, 
že jsem povolal mnoho mých následovníků, ale ne všichni to přijali. Jak sama víš, nemohu 
zasahovat do svobodné vůle člověka, do daru lidstvu. Bez ohledu na to je teď důležité 
pokračovat v této naléhavé práci, aby moje děti naslouchaly a byly spaseny. 
 
Znamení 
Nemyl se, změna probíhá a brzy bude tolik znamení, že jen málo lidí na této planetě si jich 
nevšimne. Znamení, o nichž mluvím, jsou ta, která byla dána skrze mé vizionáře 
prostřednictvím zjevení mé milované Blahoslavené Matky v Evropě. Mnoho lidí, kteří otevřou 
svou mysl a osvobodí své uvězněné duše, pochopí, že tato oznámení pocházejí z nebe. Až 
moje děti uvidí zázračná znamení, která budou viditelná skrze slunce, poznají pak Pravdu. 
 
Nevšímej si opovržení, výsměchu a nenávisti, kterou zakusíš, až lidé budou číst obsah tohoto 
rukopisu. Totéž se stalo mým apoštolům, kteří darem Ducha Svatého tvořili své dílo. I tobě, 
má dcero, byl dán tento dar. Nikdy jej neodmítej, ani o něm nepochybuj. Je skutečný, a to 
teď víš. Konečně tvé pochybnosti začaly ochabovat. 
Jak jsem ti řekl, pošlu ti pomoc. Zřejmost tohoto slibu se již začíná ukazovat. Stejně tak ti 
dám informace, týkající se budoucnosti, které musíš oznámit všem, i nevěřícím. Vždyť co na 
tom záleží, když ti nebudou hned věřit. Protože, až se události začnou odvíjet, nebudou mít 
jinou možnost než uznat Pravdu. 
 
Plán k vyvolání války 
Zlovolný plán k vyvolání války, konspirovaný světovými velmocemi, je na cestě – jeho 
záměrem je redukce světové populace. Modlete se, modlete se, abyste pomohli odvrátit 
velikost škody, kterou tito zlí lidé chtějí způsobit na zemi. Jejich hloupá oddanost podvodníku 
znamená, že s pomocí satanských sil, které dostávají jeho vlivem, jsou rozhodnuti uskutečnit 
tento cíl za každou cenu. 
 



Plán ke svržení papeže Benedikta 
Stejně tak plánují převzetí vlády nad církvemi a různými vyznáními, včetně Vatikánu. Můj 
papež, můj milovaný Benedikt, je obklopen těmi, kteří tajně osnují jeho pád. Jiní světoví 
vůdci, kteří nevědí nic o spodních silách, skrývajících se v jejich vlastních řadách, budou také 
jejich cílem, se záměrem je svrhnout. 
 
Mé děti, probuďte se a bojujte. Toto je velmi skutečná válka, nepodobná žádné jiné na zemi. 
Toto je válka proti vám, proti každému jednotlivému mému dítěti. Cílem jste vy. Problémem 
je, že nemůžete vidět nepřítele. V srdci jsou zbabělí, nemají odvahu se sami odhalit.  
 
Tajná setkání 
Posedlí sami sebou, setkávají se v tajnosti v rámci vašeho vlastního společenství a jsou 
infiltrováni do každé životní oblasti. Najdete je nejen v kuloárech vaší vlády, ale i v justičním 
systému, u policie, v obchodních společnostech, ve vzdělávacím systému a armádě. 
 
Nikdy nedovolte, aby vám tito lidé diktovali, jak se máte modlit. Dávejte pozor na to, jak se 
budou snažit řídit váš život a začněte se už teď připravovat na to, co vás čeká. 
 
Varování před globálním očkováním 
Především se modlete ve skupinách. Modlete se za ty lidi, kteří jsou horlivými stoupenci 
Satana. Modlitbou pomůžete odvrátit některé z těchto pohrom. Mějte se na pozoru před 
ukrutnostmi, které se vám pokusí způsobit prostřednictvím očkování. Nedůvěřujte náhlé 
globální iniciativě zaměřené na očkování, která se ve svém záměru může zdát soucitná. 
Buďte ve střehu. Země za zemí, tyto skupiny se tajně domlouvají na ovládnutí co nejvíce lidí. 
 
Nebojte se, protože budu chránit mé následovníky, kteří se ke Mně modlí. Modlete se i za ty 
odvážné duše, mezi vámi, které se rozhodly šířit Pravdu. Mnoha takovým lidem se vysmívají, 
ale oni ve většině případů mluví pravdu. 
 
Začněte si dělat zásoby potravin 
Nespoléhejte se na dodavatele potravin. Připravte se na budoucnost teď. Začněte 
shromažďovat potraviny a pěstovat své vlastní. Dělejte si takové zásoby, jakoby měla přijít 
válka. Ti, kteří to dělají, budou na tom dobře. Modlitby a oddanost posilní vaše duše a 
ochrání vás před zlým jednáním těchto lidí. Nikdy jim nedovolte, aby ovládli vaši mysl nebo 
víru, svým naléháním na zavedení zákonů, jejichž cílem je zničení rodin. Budou se pokoušet 
rozdělit rodiny tím, že budou podporovat rozluku, včetně prosazování rozvodu a sexuální 
a náboženské svobody. 
 
Vražda světových vůdců 
Budou podporovat nenávist mezi národy, zavraždí světové politiky a lidem odejmou svobodu 
tím, že je budou nutit spoléhat se na jejich diktaturu. 
 
Boží hněv se však brzy ukáže, protože On už nebude déle tolerovat jejich hanebnost, pokud 
se tito lidé, kteří se rozhodli následovat své satansky inspirované organizace, neodvrátí od 
této ďábelské ukrutnosti. Modlete se za ně. 
 
Buďte opatrní, pro jaké lidi ve vaší zemi hlasujete. Sledujte, jakými slovy se prezentují. 
Naslouchejte těm, kteří se vás snaží varovat. Důrazně vás prosím, abyste se modlili za ty, 
kteří tak nejednají, aby mohli být obráceni a také mohli být zachráněni. 
 



Tyto události, o nichž mluvím, se začnou brzy odehrávat. Držte pevně spolu, mějte své 
zásoby připraveny, snažte se pěstovat svou vlastní zeleninu a všechno ostatní, potřebné 
k přežití. Tato válka je proti vám, i když se to nebude tak zdát. Mějte se na pozoru. 
 
Církve budou zakázány 
Vy, kteří najdete odvahu vrátit se ke své církvi, nemějte nikdy strach se modlit, nebo veřejně 
ukazovat svou víru. Ti, kteří považují moji církev za samozřejmost, to však nedělají. Až 
potom, co vám tento velký dar, jenž reprezentuje vaši víru navenek, bude odňat, vám 
konečně začne svítat pravda. A to vás rozzlobí. 
 
Má dcero, pověz lidem, aby nepodléhali panice. Moji následovníci budou zachráněni 
a vyzdviženi se Mnou do oblak, kde budou čekat na Nový ráj na zemi. Budou si užívat mého 
Nového ráje a v tomto novém věčném životě budou sjednoceni se zesnulými členy svých 
rodin. Musíte zůstat silní, musíte se modlit a projevovat si vzájemnou lásku. Modlete se, 
modlete se, modlete se, hlavně za ztracené a podvedené duše, které nemají ponětí o tom, 
jaký význam budou mít jejich činy pro jejich budoucnost v následujícím životě. 
 
Ti, kteří mají vlažnou duši 
Stejně tak se modlete za mé další děti, ty, které mají vlažnou duši. Musí se vrátit ke Mně – 
a to brzy. Děti, pro vaši vzájemnou lásku, neváhejte upozornit tyto lidi na Pravdu. Svým 
příkladem jim ukažte důležitost modlitby, aby ani oni nebyli ztraceni. 
 
Zůstaňte silní. Nikdy se nevzdejte armádě mistra klamu. Nikdy. Stůjte si za tím, v co věříte. 
Ochraňujte teď svoji rodinu. Vraťte se ke Mně. Každý den se modlete růženec k mému 
Božímu milosrdenství, neboť křesťané se všude modlí růženec. Dovolte mé Matce, aby vás 
prostřednictvím své přímluvy přivedla zpátky ke Mně. 
 
Moje děti, pláču kvůli vám všem, a potřebuji teď mé následovníky, aby se v síle se Mnou 
shromáždili proti tomuto zlu. Modlitba je odpovědí. 
 
Váš milovaný Spasitel, Ježíš Kristus 
 
021. Kniha Zjevení 
Pátek, 26. listopadu 2010 v 12:00 
 
Moje milovaná dcero, dnes je den, kdy nepokoj a hluboká bída ve světě láme moje srdce. 
V zoufalství sleduji, jak se lidé v hněvu staví proti sobě. Hodně z toho smutku pramení 
z vědomí, že tato proroctví se začnou naplňovat, a přesto nebudou pro většinu lidstva 
ponaučením. 
 
Modlete se za Rusko, aby bylo zasvěceno mé Blahoslavené Matce 
Ještě stále odmítají přiznat, že tyto události byly předpověděny v Knize Janově. Mnozí, tak 
mnozí, budou nyní trpět kvůli nedostatku víry. Modlete se teď, aby Rusko konečně ustoupilo 
a dovolilo sebe konečně zasvětit ve jménu mé Blahoslavené Matky. Modlete se, modlete se, 
modlete se, aby se tak stalo, protože prostřednictvím modlitby bude možný tento velký 
úspěch. A když se tak stane, budou zachráněny milióny duší. Nebezpečí číhá 
v komunistických silách, které povstanou s hadem, sjednotí se, aby vás, moje děti, zanechaly 
bezmocné. 
 
Podívejte se nyní na rychlost, s jakou národy povstávají do boje. Rychlost, s jakou se odvíjejí 
celosvětové události, se zintenzivní a způsobí hodně zděšení. Moji následovníci, musíte 
poslechnout. Modlitební skupiny budou nepostradatelné při šíření obrácení a při rozptylování 



těchto katastrofických událostí. Dokonce i vy, kteří žijete spokojeně a považujete všechno za 
samozřejmé, nebudete moci déle ignorovat tyto události. Musíte přiznat a přijmout, že tyto 
události se uskutečňují tak, jak byly předpověděny v Knize Zjevení. 
 
Vzepněte teď ruce k modlitbě. A i když ve svých srdcích chováte byť jen jiskérku náklonnosti 
ke Mně, poproste Mě, abych vás podržel a mohl ve vás zažehnout a posilnit vaši důvěru ve 
Mne. 
 
Budu bojovat o každého jednoho zvlášť 
Budu bojovat až do samého konce, abych vás přitáhl blíže k svému srdci, nezávisle na tom, 
zda jste dítětem, dospívajícím, mladým dospělým, či středního, nebo staršího věku – v mých 
očích jste všichni stejní. Jste mou věrnou milovanou rodinou – každý jeden z vás. Nikdo z ní 
není vyloučen, dokonce ani ti ne, kteří nechtějí uznat, že existuji, dokonce ani vy, kteří Mě 
jen nenávidíte – všechny vás miluji. Má láska je vášnivá a pro vás nepochopitelná a Já 
udělám všechno, co je v mé moci, abych vás přivedl zpět do mého stáda. Nevzdám se tak 
lehce vašich duší ve prospěch Satana. 
 
Obraťte se na Mne 
Prosím, obraťte se na Mne – nezávisle na tom, kolik máte pochybností – a nechejte Mě 
naplnit vaše srdce mojí božskou láskou. Už jen příchuť této lásky vám pomůže, abyste se 
mohli připravit na věčný život se Mnou, mým Věčným Otcem a vašimi bratry a sestrami v 
ráji. To je vaše dědictví, vaše právoplatné dědictví. 
 
Nepromrhejte tuto příležitost k záchraně. Když váš život na zemi dospěje ke konci, budete 
mít pro další život jen dvě možnosti. Nebeský ráj, nebo hlubiny pekla se Satanem, který vás 
vezme s sebou kvůli hříchům, k nimž vás svedl, abyste je na zemi spáchali. Otevřete teď své 
oči a mějte na paměti, že smrt na zemi může přijít kterýkoliv den a v každou hodinu, a kdy 
to budete nejméně očekávat. 
 
Prostřednictvím tohoto poselství vás úpěnlivě prosím, abyste uviděli Pravdu dříve, než přijde 
den posledního soudu. Mějte vždy na paměti, že vás miluji bez ohledu na to, jak těžce jste 
zhřešili. Když se obrátíte ke Mně a z hloubky srdce Mě poprosíte o odpuštění, tak vám bude 
odpuštěno. Dokonce i během vašeho posledního výdechu. 
 
Váš milovaný Spasitel, Ježíš Kristus 
 
022. Výzva k věřícím k obrácení ztracených duší 
Pátek, 26. listopadu 2010 v 15:00 
 
Moje milovaná dcero, Nejsvětější Trojice se s tebou sjednocuje, aby se Boží Pravda dostávala 
ke každé duši na světě jako věc velké naléhavosti. 
 
Ty, má dcero, teď v jednotě se Mnou cítíš kvůli lidem ve svém srdci bolest a utrpení. Jejich 
ztracená víra ti přináší hluboký smutek a pocit strachu o jejich budoucnost. 
 
Teď, v tomto čase, se moji milovaní a oddaní následovníci na celém světě spojují poutem 
mocné Boží lásky, aby bojovali za záchranu duší před zatracením. 
 
Tyto moje děti světla pocházejí ze všech národů. Navzájem se okamžitě poznají bez ohledu 
na rasu, barvu pleti, anebo vyznání víry. Vedu je, aby tato armáda lásky pomohla posilnit 
víru lidstva v tomto bodě historie. 
 



Nikdy před tím jsem neudělal mou přítomnost v srdcích věřících tak zjevnou. Pociťují utrpení, 
které i Já snáším, když jsem svědkem srdcervoucí zloby, která vyzařuje z lidí, dokonce i mezi 
těmi, kteří se považují za laskavé a ohleduplné. Sebeláska ničí moje děti. 
 
Sobectví a nedostatek ohleduplnosti vůči těm, kteří jsou kolem vás a vůči zranitelným, 
zanechávají skvrnu hanby, kterou je možné jen těžko odstranit. Krutost, s jakou člověk 
zachází se svým bližním, všechno s jedinou pohnutkou v mysli — sebeuspokojením, dosáhla 
vrcholu všech dob. Posedlost uspokojovat jen svoje vlastní potřeby je v očích mého Věčného 
Otce hříchem. 
 
Tolikeré falešné výmluvy pronesené ve jménu vlastní významnosti jsou naprosto nepřijatelné 
a proti mému učení. Milujte jeden druhého. Chovejte se k jiným tak, jak chcete, aby se oni 
chovali k vám. Myslete na potřeby jiných, jako na potřeby vlastní. Postavte se za lidská práva 
svých bratrů a sester, když musí čelit nespravedlnosti ostatních. Nikdy v životě 
neospravedlňujte potrestání člověka, abyste získali materiální výhody. Projevujte lásku 
a soucit i svým nepřátelům. To je vzhledem k materiálním nejistotám, které mé děti pociťují, 
nelehká úloha. Symptomy sobecké posedlosti po bohatství, kráse a tak zvaném úspěchu, 
o nichž se mnozí lidé domnívají, že jsou přirozenými vlastnostmi člověka, způsobují hrozný 
zmatek. 
 
Vymýváním mozků je lidem již dlouhou dobu implantována do duše myšlenka, aby ve jménu 
sebeúcty postavili na přední místo své vlastní potřeby, přičemž je tato filozofie ještě 
posilována moderními komunikačními prostředky. Když potom mé děti takřka dennodenně 
slyší taková poselství v televizi, médiích, v kině, hudbou, nebo na internetu, tak je přijímají 
jako důležitá. 
 
Přes falešné sliby těchto přesvědčení, která jsou přitažlivá v tom, že nabízejí sebeuspokojení, 
které je těžké odmítnout, mé děti přijímají lež. Lež, kterou do nich vložil podvodník – Satan. 
 
Nepokoj, jejž pociťují krátce potom, co někoho využili, je pro ně těžko pochopitelný. Moje 
děti, které vyhrály vytouženou cenu, nejsou šťastné. A tak stále víc a víc vyhledávají totéž, 
neboť tak nenasytný je jejich hlad. To však k ničemu nevede. Nejsou schopné se plně 
uspokojit. Jsou bez skutečné radosti, bez přirozené spokojenosti a nechápou prázdnotu, 
kterou ve svém nitru pociťují. 
 
Když stavíte sebe na první místo před druhé, tak je to sobecké. Když nespravedlivě 
zvýhodňujete sebe na úkor slabších a zranitelnějších, tak je to hříšné. Když poškodíte něčí 
schopnost důstojně žít a potom jej zbavíte práva patřičně uživit rodinu, potom Mě to hluboce 
uráží. Já trpím s těmito dušemi. Když činíte zlo svému bližnímu, potom je činíte Mně. Když 
raníte nenávistnými slovy svého bližního, potom máte vinu na bolesti, již jste Mi způsobili 
v mém srdci. 
 
Když k potrestání jiných používáte násilí, tehdy prožívám moje utrpení na kříži. Prožívám je 
znovu. Cítím jejich utrpení, když jim způsobujete tělesnou bolest. Když jste vrahy, tak jste 
vinni na mém posledním ponížení, když Mě přibíjeli na kříž. 
 
Děti, poslechněte Mě teď. Hřích vás zavede do pekla. Je to děsivé pro ty věřící, kteří Mě 
považují za milosrdného soudce. Můj slib neomezeného milosrdenství, který chci dát 
každému jednomu z vás, kdo koná pokání, ještě zaručuji. Ale jak mohu zachránit ty, kteří 
nechtějí vidět omyl ve svých zmatených životech? 
 



Hlásat pravdu mého učení je důležité. Kvůli přitažlivosti tak mnoha rozptýlení, která jsou 
všude, mnoho mých dětí shledává nanejvýš těžké rozpoznat Boží Slovo. Mnozí nebudou mít 
poznání o Božím učení prostřednictvím proroků, nebo Písma svatého. Mnozí prostě nebudou 
chtít vědět. Jiní zase odmítnou naslouchat i přesto, že se Slovo šíří prostřednictvím mých 
dnešních proroků a vizionářů s jasnými znameními, která mohou všichni vidět. To je důvod, 
proč se věřící musí za jiné modlit. Nyní jsou zapotřebí speciální modlitby. Mnoho obrácení se 
uskuteční modlitbou růžence Božího milosrdenství, mocné modlitby, kterou jsem odevzdal 
mé milované sestře Faustině.  
 
Když se tak stane, prosím, aby se všechny moje děti spojily v modlitebních skupinách 
a modlily se za tyto moje marnotratné děti, vaše bratry a sestry, a vedli je. 
 
Ve jménu mém a jménu Nejsvětější Trojice vybízím mé milované děti, aby spojily své síly 
s mým srdcem a pomohly Mi zachránit jejich duše. Tak velice je všechny miluji, že pro ně 
pláču žalostné a trpké slzy strachu. Nechci o ně přijít. 
  
Pomozte Mi, moji následovníci světla, znovu sjednotit tyto ztracené duše s mou rodinou, aby 
i ony zakusily pravý ráj, o který se tak beznadějně snaží. 
 
Podejte jim svou ruku. Rozmlouvejte s nimi. Naslouchejte jim. Ukažte jim soucit, i když vám 
jej s opovržením hodí zpět do tváře. Buďte k nim trpěliví. Především jim dejte skrze sebe 
pocítit mou lásku. 
 
Bude pro ně těžké vás odmítnout, i když se vám vysmějí. Vašimi modlitbami můžete 
zachránit – a také zachráníte – jejich duše. 
 
Zdravím vás, moji drazí následovníci. Jsem pohnut k slzám vaší láskou a oddaností, kterou 
projevujete Mně, mé Matce – Královně Nebes a Nejsvětější Trojici. 
 
My a všichni andělé a svatí v nebi se teď těšíme z vaší odpovědi na tuto výzvu. A tak jděte 
a konejte svou práci ve jménu mého Věčného Otce. Přiveďte moje stádo zpět. 
 
Váš věrný Spasitel 
Ježíš Kristus 
 
023. Pronásledování pravých vizionářů 
Pondělí, 29. listopadu 2010 v 12:48 
 
Má dcero, napiš toto, jako varování světu kvůli pronásledování, jemuž jsou vystaveny moje 
vyvolené duše, vyslané do světa hlásat Pravdu, aby skrze ni mohly být zachráněny duše ještě 
před mým Druhým příchodem. 
 
Všimnete si, že moji vyvolení vizionáři a proroci jsou právě těmi, kteří budou otevřeně 
odmítáni ještě víc, než falešní proroci. Ty moje krásné duše, vyvolené pro svou prostou 
zbožnost, zakusí v jednotě se Mnou totéž odmítnutí, jakého se Mi dostalo z rukou lidí. 
 
Ti, kdo trpí ve Mně, se Mnou a pro Mne, jsou praví proroci. Jsou to duše, které budou 
trýzněny, bude jimi opovrhováno a dokonce budou v mém jménu zatracovány. Také budou 
odmítnuty mou vlastní církví, avšak ne všemi mými Bohu zasvěcenými služebníky. Oddaní 
následovníci, kteří se přesně řídí mým učením, budou také v pokušení je odmítnout, dokud 
jim časem také pomalu nezačne svítat pravda. 
 



Od počátku času, kdy jsem se z mého Božího milosrdenství rozhodl vyslat do světa proroky, 
abych vám všem připomínal moje učení, bylo jen málo těch, kteří jim hned uvěřili. Mnozí byli 
zesměšnění a nahlíženi jako lidé trpící bujnou fantazií, depresemi, nebo byli jednoduše 
odsouzeni jako pošetilci. Většinou tito proroci sami byli ohromeni, když měli poprvé zážitek 
božského setkání. Mnozí z nich určitou dobu pochybovali o těchto mystických zážitcích, 
dokud nepřijali jejich pravost. Byli pomalí ve sdělování svých zážitků ostatním. Potřebovali 
čas k tomu, aby je přijali. 
 
Všechny moje vyvolené duše potom, co přijaly svoje poslání, se zdráhaly vyjevit má 
poselství, nebo pokyny, právě mým Bohu zasvěceným služebníkům – řádovým sestrám, 
kněžím, biskupům, nebo kardinálům. K těmto lidem pociťovali bázeň a ve svém srdci věděli, 
že s otázkami, které jim budou kladeny, se dokážou jen těžko vypořádat. Mnozí z nich, kteří 
byli povolaní, neodhalili svá poselství, ale modlitbami a osobním utrpením si plnili svoje 
povinnosti vůči Mně. 
 
Jiným, kteří poselství oznámili, jak nařídila má Blahoslavená Matka a Já, se nevěřilo. Uvěřilo 
se jim jen na základě Božích zjevení, které se časem staly zřejmé. 
 
Naléhám na všechny mé následovníky, aby poslechli svá srdce. Podívejte se na poselství, 
oznámené mými drahými vizionáři. Tato poselství jsou vám dávána z čisté lásky, aby vás 
pomohla vést a zachraňovat duše. To je cílem. Když se rozhodnete, že nejsou Božího 
původu, pak proste o vedení. Když se rozhodnete pro jejich pravost, potom se modlete, 
modlete, modlete za mé vizionáře, aby jim bylo nasloucháno. 
 
Teď vás chci varovat před znameními, na které si musíte dávat pozor, když v mém jménu 
pronásledují mé pravé vizionáře. Přívrženci mistra klamu, až uzří jejich jas, tak je jen tak 
zběžně nenapadnou, ale udělají to s takovou zlomyslností, jaká vám vyrazí dech. Nejen, že je 
budou mučit zesměšňováním, ale budou se i mimořádně snažit, aby je zdiskreditovali. A to 
všechno v mém jménu. Bolest, kterou zakoušejí moji učedníci, není nic v porovnání s bolestí, 
kterou způsobí Mně. 
 
Moje utrpení dosáhlo v posledním čase takového stupně, že znovu zažívám to strašné 
mučení, které jsem podstoupil, když jsem zemřel za vaše hříchy – za všechny hříchy – za 
celé lidstvo včetně těch, kteří způsobují muka Mně a mým vizionářům, včetně vrahů a lidí, 
kteří Mě veřejně odmítají a chlubí se tím, a jsou pyšní na strašné zlo, které v současnosti 
panuje ve světě. 
 
Prosím, naslouchejte mým vizionářům. Budete to cítit ve vašich srdcích, když uslyšíte Pravdu. 
Prosím, nechytněte se do léčky těch, kteří pronásledují vizionáře mé Blahoslavené Matky, 
včetně svaté Bernadetty, nebo mých milých dětí z Fatimy. Zacházelo se s nimi s největší 
neúctou, hlavně mými, Bohu zasvěcenými služebníky. Jsou to oni, kteří nejvíc zraňují, když 
má Boží zjevení jsou lidstvu dávána z lásky. Moje srdce trpí víc, když nevěří v božskou 
nadpřirozenost a ani ji nepoznají, když je jim předkládána. 
 
Prosím, modlete se za mé vizionáře a zvlášť za ty z nich, jejichž poselství není možné 
odmítnout pro lásku, která z nich vyzařuje a pro varování v nich obsažená. Neboť to jsou 
moji praví vizionáři. Poznáte je podle urážek, pomluv, trýznění a špatného zacházení, které 
je jim uštědřováno rukama mých dětí. 
 
Když se podíváte na nadávky, kterými je zahrnují a potom na lži, které se o nich tak 
ponižujícím způsobem šíří, tak se musíte zeptat sami sebe: Když této osobě bylo až dosud 
ubližováno a nevěřilo se jí, proč se s ní i nadále nakládá tak tvrdě? Potom dostanete vaši 



odpověď. Modlete se k Duchu Svatému za vedení, abyste dokázali rozlišit pravé vizionáře 
a proroky od zbytku, který vás podvádí. 
 
Váš milovaný Spasitel  
Ježíš Kristus 
 
024. Honba za blahobytem 
Úterý, 30. listopadu 2010 v 12:00 
 
Moje milovaná dcero, soustřeď se a poslyš, co ti musím říct. Nacházíš se v procesu 
přechodu, jenž se započal v okamžiku, kdy jsi přijala první poselství, až po současné 
poselství. Pochop prosím, že tato poselství pocházejí ode Mne a už přestaň pochybovat. 
Umožní ti to lépe se koncentrovat na práci, pro kterou jsi byla povolána. 
 
Vzhledem k záležitostem, které se objevují ve světě, je dnem ze dne jasnější, co se pokouší 
uvalit na svět ten ďábelský nový světový řád. Organizace spojených národů, jeden z 
předních mocenských nástrojů nového světového řádu, usiluje odstranit celé moje učení, 
a k tomuto účelu použije jakoukoliv smrtící zbraň, kterou má k dispozici. 
 
Nebojte se, protože moji věřící budou houževnatě bojovat a nezapřou Mě, hlavně ne v těch 
zemích, které jsou Mi zasvěcené a které mají oddanou a neotřesitelnou víru. Nebudou stát 
v pozadí a toto nedovolí. Avšak mnohé země budou bezmocné kvůli nákladům k zabezpečení 
toho, aby jejich děti byly vedeny v pravém světle. 
 
Jak už bylo uvedeno dříve, hněv mého Věčného Otce se brzy zviditelní na zemi, jak lidstvo 
pokračuje ve svých pokusech se Mne zřeknout. 
 
Svět se zdá být stejný. Lidé se zdají být stejní. Svět televize ve svém iluzorním růžovém 
nátěru se zdá být stejný. Lidé strkají své hlavy do písku. Myslí si, že svět zůstane i nadále 
takovým, jakým je. Žel, mýlí se. Moje povinnost k mým dětem je zachránit je. Zabránit vám, 
abyste se i nadále nechali vtahovat do prázdnoty slibů, prázdných snů a zrádných ambicí. 
To jsou radovánky, jimž jste se oddávali po celé roky. Bez vlastní viny jste podlehli slibům, 
jak se seberealizovat k vlastnímu prospěchu a k sebeuspokojení. Byly vám dávány rady, 
abyste se starali jen o své vlastní prvenství bez ohledu na to, za jakou cenu. A že vy jste 
těmi na prvním místě. A vy, s vašimi ambicemi – chamtivostí po bohatství pro sebe a vaše 
děti – chcete být lepší, než vaši bratři a sestry, jenže ve vašem neustálém bezohledném 
hledání vlastního sebeuspokojení jste byli podvedeni. 
 
Tyto tužby v jejich matoucím lesku a kouzlu byly mým dětem vštěpovány mistrem klamu. 
Mnoho mých dětí se bude smát nad tímto poselstvím a říkat, že toto není pravda. Naneštěstí 
podvodník skutečně existuje, ale většina mých dětí nepřijímá jeho existenci. 
 
Ukrývá se velmi rafinovaně za věcmi, lidmi, jednáním a poutavými podněty. Jeho svádění se 
projevuje například i v tom, že kdybyste se dnes zeptali nějaké osoby, co by zvolila raději – 
peníze, nebo mít možnost se spojit se svými ztracenými rodinami – by si zvolila peníze. 
Zeptejte se lidí, zda by pro hmotný zisk podvedli svého bratra nebo sestru. A odpověď bude 
znít – ano. Zeptejte se malého dítěte, zda by vyměnilo svůj jednoduchý život za život plný 
zázraků a vzrušení a odpověď bude znít – ano.  
 
Proč potom moje děti tak těžko chápou, že jakmile vyhrají velkou výhru, mají pocit, že 
potřebují ještě víc? Bohatý člověk, jenž jednou dosáhnul zisku, bude chtít zase získat ještě 
víc. Důvodem je to, že Satanovy dary zanechají ve vašem nitru skličující pocit prázdnoty. 



Takto pokračujete dále ve snaze dosáhnout maximální vzrušení, což se zpravidla děje na 
úkor vašeho bližního. Žádný člověk nezíská velké bohatství bez toho, aby nezpůsobil do 
určité míry utrpení jiným lidem, které na cestě k tomuto bohatství potká. Žádná osoba, která 
získá slávu, se k ní nedostane bez toho, aby se jí někdo jiný nemusel zříct. Člověk, který se 
nepodělí o své bohatství, selže. Osoba, která nevlastní nic, je spíše ochotná podělit se než ti, 
kteří byli požehnáni materiálním blahobytem. 
 
Moje učení není možné oslabit 
Proč moje děti ignorují učení, které učili moji apoštolové od doby napsání Nového zákona? 
Proč nedodržují principy, na nichž je postaveno? Myslí si, že moji apoštolové jej napsali, aby 
jej lidé nedodržovali? Toto učení se nezměnilo od časů, kdy jsem opustil tuto zem. Toto 
učení má svoje opodstatnění. Můžete změnit jeho výklad, oslabit je, dát mu nový význam, 
nebo vymazat z něj některé části, avšak jedna věc vždy zůstane – a to je Pravda. Pravda 
zůstane vždy stejná. Nemůže být a ani nebude změněna, i když člověku nevyhovuje. Teď 
pozorně poslouchejte a mějte na zřeteli toto: Nemůžete i nadále pokračovat po této cestě 
a současně vejít do království mého Otce. Mnozí ospravedlňují bohatství a slávu, ke kterým 
přišli, připisujíce je štěstí. Co si ale nemusí uvědomovat, je, že tím zaprodali své duše 
Satanovi.  
 
Některé z mých dětí vědí přesně, že se dopustily tohoto těžkého hříchu, a přece si z toho nic 
nedělají. Jiné z mých dětí jsou skutečně přesvědčené, že prostě dělají jen to nejlepší pro 
sebe a své rodiny. Musí ale pochopit, že finanční jistota je přípustná, ne však honba za 
luxusem a bohatstvím. 
  
Skutečnost je taková, že velká bohatství se dají získat jen hříchem. Bohatství, i když možná 
získané bez hříchu, povede opět k hříchu. 
 
Navzdory učení církví mého Otce po celém světě, lidé toto učení stále ještě nepřijímají. 
Bohatí lidé, kteří usilují o materiální zisk, mají jediného boha. Chudobní lidé, usilující 
o bohatství, mají jediného boha. U obou je to tentýž – peníze. Peníze jsou zbytečné, když 
byly získány nepoctivě a když ti, kteří jsou méně majetní, nemohou mít z této zkušenosti 
užitek. 
 
Peníze, materiální bohatství a všechny nabyté statky těmi, kteří se sami pokládají za bohaté, 
musí být sdíleny s těmi, kteří je potřebují. Záslužným není ani to, když se peníze dají na 
charitu jen kvůli vzbuzení pozornosti nebo slávě. 
 
Buďte si jisti, že se zlem, které je teď ve světě plánováno, a když se záměr, ponechat vás 
s prázdnými kapsami, stane skutečností, tak až potom poznáte, jak malou hodnotu mají 
peníze. Až zlověstné organizace převezmou vaše peníze a vy s nimi nebudete moci nakládat 
bez souhlasu s podmínkami, které vám tyto organizace budou diktovat, tak až potom 
konečně pochopíte, že si musíte zvolit jinou cestu k dosažení štěstí. 
 
Vaše peníze budou bezcenné. Pro přežití bude platit zákon džungle. Ti, kteří mají instinkt 
přežití, to budou mít lehčí, než ti, kteří si nikdy nemuseli při práci dřít kolena. Osivo a semena 
k výsevu plodin budou mít větší hodnotu, než milión dolarů. Jednoduchý plod rostliny bude 
mít pro vás větší cenu, než luxusní auto. Až tehdy, kdy vám bude všechno vzato, budete 
volat po svém Stvořiteli. A až tehdy zjistíte, že jediný význam má jen láska ve vašich srdcích, 
protože bez lásky nemůžete růst a ani vstoupit do království mého Otce. 
 



Zamyslete se teď. Buďte opatrní ve své honbě za bohatstvím. Zastavte se dříve, než bude 
pozdě. Sdílejte a rozdělujte své bohatství a následujte moji cestu. Toto je tvrdá lekce pro 
moje děti, které mají pocit nejistoty. 
 
Váš milovaný Spasitel  
Ježíš Kristus 
 
025. Velké varování lidstvu 
Úterý, 7. prosince 2010 v 03:15 
 
Ano, má milovaná dcero, jsem zpátky. Napiš následující. Ty, má dcero, Mi teď pomůžeš vést 
můj lid ke světlu, ke světlu a Pravdě.  
 
Žádný člověk už nebude moci zapřít, že jsem mu nedal příležitost vidět Boží Pravdu. Lidé 
obdrží milosrdenství darem důkazu mé existence. Tento dar jim bude udělen až během 
Velkého varování, kdy konečně poznají pravdu. Naneštěstí, dokonce i za těchto okolností se 
ne všichni obrátí ani ke Mně – ani k věčnému království mého Otce. 
 
Má dcero, už několik dnů jsem s tebou nekomunikoval. Bylo to záměrně. Čas, který jsem ti 
poskytnul, ti dovolil, aby sis důkladně promyslela obsah mých poselství. 
 
Od té chvíle budete vědět, že tato poselství pocházejí ode Mne a že se všechna týkají velmi 
důležitých otázek. Budete takto moci rozlišit mezi pravdou mého učení a učením, které vzešlo 
z vaší imaginace. Má dcero, ty teď můžeš vidět a vnímat bolest a úzkost, kterou Já nyní 
zakouším: skoro každý den jsi svědkem mého utrpení a utrpení mého Otce nad přístupem 
tohoto smutného, prázdného a nevěřícího světa. 
 
Nejen že nevěřící jsou příčinou tvého trápení, ale prostřednictvím darů a milostí, které jsem ti 
dal, vidíš také, jak se objevuje zmatek dokonce i v duchu mých stoupenců. Také oni nejsou 
přesvědčeni o Pravdě, přesto, že je jim dána jako dar mé lásky prostřednictvím mých 
proroků. 
 
Jak dlouhá a křivolaká je cesta mých dětí, které se snaží dosáhnout Pravdy a slibu, který 
jsem jim dal. Každý den pozoruji své děti, v osobách, na ulici, u televize, v médiích a mezi 
vašimi sousedy – pohlédněte na ně teď mýma očima. Co vidíte? Totální zapomnění 
duchovního světa a nepřítomnost opravdového cíle v jejich životě. Pocit beznaděje, přes 
všechnu svůdnost činností v tomto světě. 
 
Mé děti to dnes ještě nevědí, ale jdou k očistě. Tato očista, během níž pronikavě pocítí svou 
prázdnotu kvůli nedostatku materiálních prostředků, byla Mnou dovolena. Přesto všechno 
způsobila chtivost lidstva. Tím, že ponechávají lidem právo na jejich vlastní svobodnou vůli, 
podněcovatelé a původci zhroucení světového bankovního systému pokračují ve svých 
pletichách a ve svých podvodech. 
  
Dovolil jsem, aby můj lid, nevědomá oběť, se podrobil této očistě. Je velmi důležité, aby to 
tak bylo, protože obtíže, které bude snášet, pomohou k očistě duší. 
 
Velmi brzy, až hmotné statky se stanou vzácnými a obtížně dosažitelnými, uvidí život 
v hlubším smyslu. Jednoduchost dovolí otevřít jejich oči Pravdě, k tomu, co je skutečně 
podstatné. Bez této očisty, ke které jsem dal svolení, aby jí mé děti trpěly pro dobro svých 
duší, by nemohly a ani by nechtěly, přijít blíže k mému srdci. 
  



Zbaveny materiálních statků, pro které měly v minulosti takovou modloslužebnou posedlost, 
vrátí se znovu k Pravdě. Uvidí jasně lásku v druhých duších. Stejně tak rychle uvidí zlo, v celé 
své fantastické ošklivosti v těch, kteří budou následovat přitažlivost posedlostí sebou samými 
a chamtivostí. Pak uvidí ty, jimž je nyní v médiích věnováno tolik pozornosti a hodnověrnosti, 
jako těm, k nimž je třeba vzhlížet a obdivovat je – tak, jak je vidím Já: v totální beznaději, 
v totálním smutku. 
 
Jdi teď, má dcero, a chop se svého úkolu s otevřenýma očima. Teď už znáš Pravdu. Už 
nemůžeš pochybovat. 
Rozšiř Pravdu spásy co nejrychleji, abys dala lidem možnost k záchraně ještě před Velkým 
varováním. 
 
Váš milovaný Spasitel 
Ježíš Kristus 
 
026. Budoucí život 
Sobota, 11. prosince 2010 v 09:15 
 
Má vroucně milovaná dcero, teď už jsi připravená se pohnout kupředu a pokračovat v úkolu 
dokončení mé svaté Knihy Pravdy. Má dcero, prošla jsi očistou nutnou k tomu, abys dostala 
sílu k této práci. 
 
Moje děti jsou polapeny v tomto světě dvou částí a neuvědomují si, že brzy se všechno 
sjednotí. Tyto dvě části zahrnují smutek a radost. Smutek existuje ve světě způsobem, který 
způsobuje hluboký chaos a beznaděj. Je to smutek, jenž je odlišný od všech ostatních od 
vzniku země. 
 
Smutek, pociťovaný dnes, je založen na ztrátě, způsobené odnětím materiálních věcí. Je tu 
také touha po klidu těla, ducha a duše. Ten se dá dosáhnout jen pokorou, a přijetím a láskou 
mého Věčného Otce. Potom je tu radost. Usmívám se s láskou, když se mé děti smějí, 
usmívají a mají radost. To je dar ode Mne. Smích a radost jsou důležitými dary pro lidstvo, 
když jsou čisté a nejsou na úkor jiných. 
 
Moje malověrné děti, vím, že je těžké se zastavit a říct si – vracím se zpět k Bohu. Mnoho 
z vás si uvědomuje, kdo je Věčný Otec. Jen málokdo chápe, že On bdí nad každým z nich 
každý jeden den jejich života. Usmívá se, směje se a prožívá velkou radost, když jsou jeho 
děti šťastné. Avšak nepohlíží s laskavostí na radost těch, nebo na jejich pokus o radost, když 
je dosažena bez lásky v jejich srdcích. 
 
Stejně i Já, váš Spasitel Ježíš Kristus, vás – všechny moje děti – také miluji. Jsem jedno 
s mým Věčným Otcem. Usmívám se na vás všechny a doufám, že přijdete zpět ke Mně. 
 
Pojďte ke Mně, mé děti, v jednotě a přibližte se ke Mně s otevřeným srdcem. 
 
Poselství, která se vztahují k mému Druhému příchodu, vyvolávají v srdcích mnoha mých dětí 
strach. Není třeba se bát. To bude okamžik absolutní radosti, slávy a čistého štěstí, protože 
všechny ty, které obrátí svoje srdce ke Mně, vezmu do své náruče a budeme plakat slzami 
radosti. 
 
Vy věřící, prosím, prosím, modlete se za ty, kteří nevěří, anebo sešli ze své cesty. Pastýř, 
jenž se stará o své stádo, se vždy bude neúnavně snažit najít ty ovce, které jsou ztracené. 



Radost z vítězství, které pociťuje, když se vrátí do svého stáda, je podobná pocitu, jaký 
zakouším, když se moje ztracené děti vrátí ke Mně. 
 
Děti, i ve chvílích radosti a smíchu na této zemi, pamatujte prosím, na jednu věc. Není to než 
záblesk čistého štěstí a radosti, které budou existovat na nové zemi, až se znovu objeví 
ztracený ráj. Až se to stane, tak se vyvolení a všichni ti, kteří žijí spravedlivý život a věří ve 
svého Stvořitele, se sjednotí se znovuvzkříšenými mrtvými. Tito lidé, přátelé a rodina, kteří ze 
života odešli, se sjednotí se Mnou v této nové slavné věčnosti. Pamatujte si, děti, že je 
důležité nepovažovat tuto zemi za samozřejmost a ani nepředpokládat, že všechno na ní je 
pod vaší kontrolou. Protože tomu tak není. A přesto, že se i nadále oddáváte slibům, 
zklamáním, radostem a zázrakům, které vám poskytuje, nezapomínejte, že je jen dočasným 
místem. Dočasným jevištěm před vstupem do království mého Otce – nového nebe a země, 
které se sjednotí. 
 
Poslední výzva, děti moje – modlete se ke Mně vašimi vlastními slovy. Proste Mě o vedení. 
Proste Mě, abych vám ukázal lásku a pravdu způsobem, jemuž porozumíte. Nestrkejte stále 
hlavu do písku, nebo se nebudete radovat z nádhery nové země. 
 
Prázdná cesta do nicoty 
Děti, které se Mi vysmívají a popírají Mě, budou tvrdit, že neexistuje život po tomto životě. 
Nechejte Mě, abych vás ujistil, že si nejen sami uzavírají přístup do ráje. Místo toho kráčejí 
po prázdné cestě do nicoty. V některých případech následují lež mistra klamu – Zlého – jenž 
se pohybuje tak tiše a s takovou smrtelnou obratností, že ti, kteří v něho nevěří, ho slepě 
následují do bran pekla, držíce se jeho ruky. 
 
Mé utrpení v zahradě Getsemanské 
Když moji věřící vidí tyto lidi, jak se arogantně vychloubají a jsou hrdí na svůj ateismus, tak 
pociťují strašné utrpení. Ti, kteří na sebe vzali můj kříž, pociťují smrtelnou agónii, kterou 
jsem prožíval v čase mého utrpení v Getsemanské zahradě. To je místo, kde jsem poznal, že 
i když podstoupím dobrovolně nejvyšší oběť tím, že přijmu smrt jako prostředek k tomu, aby 
moje děti dostaly možnost získat místo v království mého Otce, tak některým dětem to bude 
lhostejné. To Mi způsobovalo nejhorší agónii, kvůli níž jsem potil Krev. Hrůza, kterou jsem 
pociťoval kvůli těmto ztraceným duším, ve Mně přetrvává ještě i dnes. 
 
Těm z vás, kteří se ptají – jestli jsi Bůh nebo Ježíš Kristus, pak jistě můžeš udělat všechno? 
Moje odpověď je – samozřejmě. Mimo jedinou věc. Nemohu zasahovat do vaší svobodné 
vůle, kterou jste dostali jako dar. Bude záviset na mých dětech, aby udělaly tuto konečnou 
volbu ze své vlastní vůle. 
 
Váš milující Kristus 
Váš Spasitel, Ježíš Kristus 
 
027. Výzva k zastavení vraždění potraty 
Čtvrtek, 16. prosince 2010 v 13:10 
 
Napiš toto, moje dcero. Smrt, páchaná na nevinných obětech, je jeden z největších hříchů, 
které může člověk způsobit svému bratru. Je to nejzávažnější hřích těla a způsobuje Mi 
hlubokou bolest. Nedostatek úcty k lidskému životu, která dnešnímu lidstvu chybí, je ve 
světě stále zřejmější. 
 
Život je vzácný dar od Boha. Nikdo nemá právo brát jinému život. Nikdo nemá právo vzít 
život dítěti dříve, než v čase narození poprvé vdechne. Tento zločin je ohavností a je 



neodpustitelný. Všechny duše mají svůj původ u mého Věčného Otce a jsou stvořeny 
v okamžiku početí. Malé děti, nevinné duše, jsou vražděny právě těmi, kteří se o ně mají 
starat – jejich vlastními matkami, které jsou zodpovědné za jejich bytí a odpírají jim právo 
narodit se. 
 
Proč stojí moje děti v pozadí a nic nedělají? Ve jménu svobody jsou tito malí andělé 
z království mého Otce vzati z této země a to dříve, než pro ně, jako děti Boží, nadejde čas. 
Cožpak nechápou tyto ženy, že životy, jimž připisují tak málo hodnoty, patří Bohu? Tyto děti 
trpí. Během jejich vraždění podstupují nepředstavitelnou agónii. A toto je legalizováno 
vládou, lékaři a rodinami těchto žen. Cožpak necítí ve své duši žádné výčitky svědomí? 
  
Neuvědomují si, že jejich ohavný čin není odlišný od jednání, kdy člověk vraždí člověka? 
 
Ve skutečnosti je to ještě větší hřích, protože tyto děti jsou bezmocné. Tyto ženy musí prosit 
o milost, když se provinily, nebo Mě musí prosit o vedení, když zvažují podstoupit potrat. Tak 
či onak je bude soudit jejich hřích. Hříchy těla jsou v očích mého Otce nejurážlivější. 
Neexistuje žádný stupeň omluvy za vraždu spolubratra, který by byl v mých očích, nebo 
v očích mého Věčného Otce, přijatelný. 
 
Probuďte se teď, děti moje, a pochopte, že odejmutí života dovede pachatele do věčného, 
pekelného ohně. Z této propasti plné démonů není návratu. A to těch démonů, kteří skrze 
práci mistra klamu – Satana – přesvědčují vrahy, že to, co dělají, je správné! Například lstivě 
přesvědčí matky, že dělají "správné rozhodnutí". Použijí jakýkoliv trik, spojený s lidským 
uvažováním k tomu, aby člověk tuto věc obhajoval, i když je zlá. Budou používat lež, aby si 
vrah myslel, že má svoje vlastní práva. Že v prvé řadě musí mít na zřeteli svoje vlastní zájmy. 
Ve jménu lidských práv se tato lež projevuje tak, že právo matky na její svobodu žít takovým 
životem, jakým se sama rozhodne, je hodné obdivu. Lež ji potom přesvědčí, že je oprávněné 
a správné zavraždit svoje dítě. 
 
Pochopte prosím, že eskalace genocidy ve světě byla předpověděna. Je to jen jedno z mnoha 
znamení, o nichž se mluví v souvislosti s koncem časů. 
 
Teď se všichni zastavte. Naslouchejte. Vražda je velmi vážný přestupek. Když ji vykonáte, 
nebudete spaseni. Není cesty k návratu. Těm, kteří spáchali tento strašný hřích, říkám – 
konejte pokání. Proste teď o odpuštění. Já, skrze své milosrdenství, vyslechnu vaši modlitbu. 
Můžete být, a i budete spaseni, když budete upřímně litovat svého těžkého hříchu. Vyslechnu 
vás. Odpustím. Avšak čas není na vaší straně. 
 
Věřící, modlete se vytrvale za tyto moje ztracené a bloudící děti, které byly svedeny mistrem 
klamu a jeho přisluhovači v mocenských pozicích. Teď potřebují vaše modlitby. Vy všichni 
musíte bránit právo na lidský život, jenž za žádných okolností nesmí být poškozován lidskýma 
rukama. 
 
Modlete se ke Mně každý den. Obětujte každé utrpení, které snášíte, za nevinné oběti. 
 
Váš milovaný Spasitel 
Ježíš Kristus 
 
028. Kniha Pravdy 
Sobota, 18. prosince 2010 v 09:45 
 



Tak teď víš, že co slíbím, to se uskuteční. Poslal jsem ti duchovního vůdce, osobu, kterou 
jsem vybral na začátku tvé cesty. Chvíli potrvá, než ti, kteří jsou vyvolení pro můj úkol, 
převezmou svůj kalich pro mou práci. Má dcero, potřebuješ duchovního vůdce, aby mým 
poselstvím bylo plně porozuměno, a to prostřednictvím mého služebníka. Tímto způsobem se 
bude Slovo šířit a lidé poznají Pravdu. Bude to cesta plná výmolů a úzkých uliček, které se 
objeví znenadání a vrhnou vás do jiného směru, avšak nemějte strach. Teď máš vedení 
a budeš mít větší jistotu ve své práci. 
 
Teď napiš toto: Kniha Pravdy je věnovaná lidstvu, aby mu pomohla se spasit v mém srdci. Je 
mu dána možnost ohlašovat moji slávu dříve, než se vrátím jako milosrdný Spasitel 
a spravedlivý soudce. Nikdy nechci mé děti trestat, avšak za určitých okolností ti, kteří mají 
při plném vědomí za partnera mistra klamu a ti, kteří jemu a jeho zkaženým přisluhovačům 
věnují tolik pozornosti, a to až do té míry, že se mu klanějí před oltářem, nemohou být 
spaseni. Vědí, kdo jsou. Shledají, že je velmi těžké navrátit se ke Mně. Modlete se za ně. 
 
Na koho útočí Satan 
Mistru klamu zůstává na zemi už jen velmi málo času k tomu, aby způsobil chaos 
a zpustošení, proto svoje úsilí zintenzivnil. Zaměřuje se hlavně na moje posvěcené služebníky 
v církvi mého Otce, mladé a pěkné a také na vysoce inteligentní. 
 
Těm, kteří i nadále pokračují ve svém vychloubání tím, že ve Mne a v mého Věčného Otce 
nevěří, bude dána ještě jedna příležitost, aby otevřeli svá srdce. 
 
Bolí Mě se na ně dívat. Moje děti, je to jako pozorovat auto plné lidí, které se v husté mlze 
pohybuje směrem ke skalisku. Vydali se nesprávnou cestou a teď, přestože věří, že směřují 
do pohodlí svých domovů, se řítí do hluboké tmy bez jakékoliv naděje. 
 
Předpověděná proroctví budou teď odhalena 
Má dcero, přimět moje děti, aby poslouchaly, nebude lehké. Musíte vytrvat i přes překážky. 
Trpělivost je důležitá. Tato poselství jsou velmi důležitá a plná lásky, stejně jako varování. 
Moje děti se musí zastavit a pochopit, že tato proroctví, která byla dávno předpověděná, 
budou teď odhalena. Tyto události se na zemi brzy uskuteční a čas je velmi, velmi krátký. 
 
Nikdy neprozradím datum mého Druhého příchodu 
Nikdy vám neprozradím datum mého Druhého příchodu, moje milovaná dcero, protože vám 
nepřísluší to vědět. Ale před tím než přijdu, budu komunikovat s celým světem, abych mohl 
mým dětem ukázat moje čisté milosrdenství. 
 
Má Matka pracuje v mém jménu 
Moje milovaná Matka, která pracuje v mém jménu, šíří poselství prostřednictvím vybraných 
vizionářů. Jiní vyvolení proroci trpí v soukromí, dobrovolně, pro záchranu duší. Dovolím jim 
trpět mou bolest, jako gesto obrovské velkodušnosti těchto velmi zbožných věřících. Mají 
zásluhy na spáse mnoha lidí. Oni nejen prožívají moje utrpení na kříži, ale cítí i bolest, jakou 
trpím dnes. K tomu všemu trpí zesměšňováním, urážkami a výsměchem. Je to díky jejich 
pokoře, že toto snášejí v tichosti a v některých případech i veřejně. Jiní moji Bohu zasvěcení 
služebníci, kteří se rozhodují pro život v samotě, Mi dělají velikou službu. Jejich zvláštní oběť 
v sebezapírání zase napomáhá zachraňovat duše. 
 
Boží dary jako samozřejmost 
Sdělovat Pravdu v moderním světě, kde se technologie vyvinula do takové závratné výše, je 
těžké. Můj hlas je jako slabé volání na poušti, odstrčený stranou, ve prospěch příjemného 
dráždění smyslů. 



 
Moje děti nemohou pochopit, že všechny tyto technologické zázraky, určené pro dobro 
člověka, jsou darem mého Věčného Otce. Všechny zázraky spojené s vývojem léků pro dobro 
lidstva, jsou také darem. Považují se za samozřejmé, protože moje děti si myslí, že to 
všechno je dílem člověka, ale není tomu tak. 
 
Dar inteligence 
Dar inteligence, přesně jako dar písně, je darem Boží říše. A právě proto, že jde o dary Boha, 
jsou terčem útoků Satana – Ďábla. Jeho vlivem se technologie zneužívá ke špionáži 
a k zabíjení. Stejně tak se směje, když se technologie výroby léků nejen zneužívá k zabíjení, 
ale i k ospravedlňování zabíjení. Všechny tyto hrozné zločiny proti lidskosti, které technologie 
umožňuje, jsou zakrývány pláštíkem tak zvané tolerance. 
 
Tolerance jako maska zla 
Tolerance může být perfektní maskou zla. Každému, kdo je prostřednictvím mého učení 
bdělý, je hned jasné, že se tyto zločiny proti lidstvu odehrávají před vašima očima. 
 
Ve jménu tolerance jsou lidé vražděni, je jim upírána svoboda a především jejich právo za 
morální spravedlnost. Ó ano, děti, buďte varovány, zůstaňte bdělé a mějte se na pozoru, 
když uslyšíte slovo "tolerance", neboť je to jedna z oblíbených her kamuflování Satanem. 
 
Lidé se nedokážou postavit za křesťanství 
Moje děti, navzdory světu s moderními komunikačními prostředky, se nedokážou postavit ke 
své víře a hlásit se otevřeně ke svému křesťanství. Je to hlavně proto, že většina z nich žije 
v západním světě. Bojí se, že by se jim lidé smáli a šikanovali je. Je tomu skutečně tak. Smáli 
by se jim. Ale mějte na zřeteli toto: Mé děti vždy trpí nějakým druhem posměchu, když 
pozvednou můj kříž. Mohou si pak být jisti, že konají mou práci.  
 
Ale ti křesťané, kteří bojují za právo veřejně hlásat mé jméno, budou trpět nejvíce. On nebo 
ona musí zůstat silní. Jste moje naděje na této zemi. Bez mých věrných následovníků, mé 
děti, nemůže být překročen konečný práh do království mého Otce. 
 
Miluji všechny mé přívržence. Jsem v jejich srdcích, a oni to vědí. Dbejte na moje Slovo, 
dávané vám skrze tuto vizionářku. Neignorujte tato poselství. Ústním podáním pomohou 
před mým Druhým příchodem zachránit milióny duší na celém světě. 
 
Jděte teď v pokoji a lásce. 
 
Váš věrný Spasitel 
Ježíš Kristus 
 
029. Velký soud 
Pondělí, 20. prosince 2010 v 10:00 
 
Má dcero, dbej na toto: těmito poselstvími je lidstvo varováno před sekerou, která dopadne 
na ty, kteří vytrvale odmítají mého Věčného Otce. 
 
Čas se již těsně přibližuje k příchodu Velkého soudu 
Tato událost začne koncem roku 2012 a nesmí být směšována s časem, nebo s datem mého 
Druhého příchodu na zem. Neboť to, mé děti, není v mých poselstvích předpověděno. 
Kdokoliv, kdo se pokouší dát mým dětem datum mého Druhého příchodu je lhář a ne 



skutečný prorok. Nicméně, Já, prostřednictvím tohoto proroka odhaluji roky, ve kterých se 
stanou specifické události, vedoucí k mému Druhému příchodu. 
 
Bůh nedovolí, aby se uskutečnil plán ke zmenšení lidské populace ve světě  
Velký soud, jak již bylo předpověděno už dávno, se nyní odvine před zraky nevěřícího světa. 
A bude to tehdy, až meč spravedlnosti udeří všude. Můj Věčný Otec není připraven nedělat 
nic a dovolit, aby se realizoval ďábelský plán, zamýšlející zmenšit světovou populaci, který se 
právě teď připravuje za zavřenými dveřmi. 
  
Tato ďábelská skupina oddaných následovníků Satana se v minulosti už pokusila způsobit 
genocidu dětí mého Otce. Neuspěli. Zkouší to znovu. Zase nebudou úspěšní, ale ještě před 
tím způsobí strašnou destrukci. 
 
Věřící se nemusí bát 
Můj Věčný Otec ve svém milosrdenství bude muset zasáhnout, aby je zastavil, přesto, že Ho 
bolí, že bude muset uvolnit globální neštěstí, které leží před námi. Věřící ať se nebojí o sebe 
a o své rodiny. Jste ochraňováni. Ale prosím, prosím, modlete se stále růženec a růženec 
Božího milosrdenství, abyste pomohli zmírnit a odvrátit některé z těchto katastrof. 
 
Začněte už teď plánovat. Lidé, kteří se pokoušejí ovládnout vaše peníze, vaše zdraví, vaši 
potravu a dokonce vaši víru, musí být poraženi. Postavte se jim a použijte modlitby, abyste 
ochránili sebe a vaše rodiny. Vzývejte všechny svaté, které uctíváte, aby vám pomohli jako 
přímluvci u mého Věčného Otce. 
 
Udeří globální katastrofy 
Tato globální neštěstí začnou dramatickými změnami v charakteru počasí – které už v mírné 
formě začaly – a bude na ně nahlíženo jako na výsledek globálního oteplování. Vskutku, 
lidstvo poškodilo zemi velmi nebezpečným způsobem, ale tyto katastrofy nebudou mít co 
dělat se změnami klimatu. 
 
Můj Věčný Otec by mohl, kdyby se tak rozhodnul, složit ruce v klín a neudělat nic. Jenže 
potom tyto zlé, po moci bažící skupiny mocných a vlivných lidí, by zvítězily. Stáhly by pak mé 
nevinné děti do léčky hypnotické poslušnosti k Satanovi, tomu Zlému, a kradly by duše. 
To nebude dovoleno. 
 
Výzva ke sjednocení všech náboženství 
Nyní nastal čas pro děti mého Otce a následovníky, stejně jako pro všechny, kteří věří ve 
vyšší bytost, kterou je Bůh, tvůrce a Stvořitel všech věcí, aby spojili své síly. Bez ohledu na 
to, jakou cestou jdete k Bohu, nebo zda věříte ve Mne, jeho jediného milovaného Syna, 
stůjte spolu, jako jeden muž. Bojujte se skupinou, která reprezentuje Zlého. On je váš 
nepřítel, věříte-li v Boha, Věčného Otce. Pokouší se vás zastavit na vaší cestě do ráje a lže 
svým následovníkům, že on je také vezme do stejně krásného božského ráje. Tito nebozí 
oklamaní a hodnověrní následovníci nemohou prohlédnout tento podvod, protože jsou 
oslepeni leskem materialistické nádhery. 
 
Proroctví v Knize Janově se odhalují 
Modlete se, modlete se, modlete se, vy všichni, každičký den. Velmi brzy porozumíte pravdě 
Písma svatého. Konečně všichni porozumíte, že učení, obsažené v Knize mého Otce jsou 
přesná. Ona nelžou. Proroctví, předpověděná v minulosti se odhalují. Proroctví, obsažená 
v Knize Janově se naplňují. Proroctví daná této vizionářce mají připravit mé děti, aby 
vstoupily do království mého Otce.  
 



Jděte nyní rozšiřovat mou Pravdu. Pomozte zachránit jeden druhého ze spárů mistra klamu, 
než bude příliš pozdě. 
 
Váš milující Spasitel 
Ježíš Kristus 
 
030. Třetí poselství Panny Marie 
Pondělí, 20. prosince 2010 v 10:00 
 
Poslyš, mé dítě. Musíš zůstat silná pro mého milovaného Syna Ježíše Krista. Je příliš důležitý 
a pro tebe mimořádný, a měla bys už odložit pochybnosti ve své mysli. Ano, při této práci je 
lehké dostat se do zmatku, avšak musíš Mu plně důvěřovat. Potřebuje, aby ses Mu odevzdala 
a darovala Mu svoji absolutní důvěru. 
 
Moje dítě, tato práce nebyla pro tebe lehká. Ale jak jsem před tím řekla – miluj a vytrvej až 
do konce. Toto dílo se ti podaří dokončit. Naléhám na tebe, aby ses vrátila do běžné praxe 
každodenní modlitby. Neboť jen můj nejsvětější růženec ti poskytne ochranu. Toto dílo je 
velmi posvátné, mé dítě, proto tě prosím, buď poslušná, z úcty k mému Synu tím, že Mu 
budeš zcela důvěřovat. Dej stranou svoje pochybnosti, mé dítě, protože skrze Ducha Svatého 
jsi dostala zvláštní milosti. Pravda je teď v tvém srdci, duši a mysli. To je důvod, proč ti psaní 
těchto poselství, která ti dává můj milovaný Syn, připadalo lehčí. 
 
On tě miluje, mé dítě, a vybral si tě pro jeden z vůbec nejdůležitějších úkolů tohoto století. 
Tvoje práce je srovnatelná s tou, která byla požadována od Sestry Faustiny. Procházíš 
podobným utrpením, jaké i ona snášela. Neobávej se tohoto utrpení, k němuž patří 
nedostatek schopnosti se modlit a každodenní pochybnosti, což je normální. To přejde. 
Všichni svatí, včetně Sestry Faustiny, tě každý den provázejí a vedou. 
 
Práce, kterou vykonáváš v mém jménu a ve jménu mého milovaného Syna, byla 
předpověděna. Je to jeden z nejdůležitějších způsobů, jakým můžeš zachránit duše. Nekolísej 
a neváhej. Vždy, vždy zavolej na pomoc svou milovanou Matku. Jsem tady pro tebe. Prosím, 
modli se denně k mému Synu růženec Božího milosrdenství. Tím budeš při Něm blíže 
a pocítíš, jak vchází do tvého srdce. 
 
Seber odvahu a vykroč vpřed. Vzhlédni s láskou na vzácnou cestu, která vede k Nejsvětější 
Trojici. Všichni jsou s tebou. Budeš trpět, avšak považuj to za milost, protože bez utrpení 
nemůžeš zůstat v blízkosti srdce mého Syna. 
 
To je zatím všechno. Obrať se a otevři své srdce mému milovanému Synu Ježíši, Nejvyššímu. 
 
Láska a pokoj  
Naše Paní růží 
 
031. Má bolest a utrpení dnes 
Středa, 22. prosince 2010 v 02:40  
 
Má dcero, hrozně trpím za hříchy lidstva a za kruté odmítání mé existence, které je ve světě 
tak běžné, že počet těch věřících, kteří se ode Mne odvracejí, vzrostl do mimořádných 
rozměrů. 
 



Bolest, utrpení a agónie jsou mnohem výraznější v době, kdy svět slaví Vánoce. Ve svém 
srdci vím, že i když se jedná o nejvýznamnější křesťanský svátek, moje učení není hlásáno 
takovým způsobem, jakým by se hlásat mělo. 
 
Moje milovaná dcero, musíš vytrvat ve svém utrpení mysli a duše. To tě přivede blíže 
k mému Nejsvětějšímu Srdci. Jen tehdy, když projdeš zkouškou těchto utrpení, dosáhneš 
sjednocení se Mnou. 
 
Má dcero, modli se, modli se, modli se, aby ostatní duše zmírnily agónii, kterou snáším. Ach, 
kdybych mohl rychle zachránit duše a zavřít je do mé milující náruče, mé srdce by se Mi 
zahojilo. Ale mnoho duší ke Mně nechce přijít. Musíš tvrdě pracovat, má dcero, abys je 
přesvědčila o Pravdě. Nikdy se nevzdávej. 
 
Jsi plná pochybností, avšak vím, že v hloubi svého srdce víš, že tato poselství milosrdenství, 
určená ke spáse duší, skutečně pocházejí ode Mne a mého Věčného Otce. 
 
Vytrvej, přijmi utrpení, buď pokorná, trpělivá a zachovej důstojnost, když čelíš výzvám 
v mém jménu. 
 
Jdi teď s novým elánem, láskou a silou, abys získala zpět duše mých milovaných dětí. 
 
Váš milovaný Spasitel  
Ježíš Kristus 
 
032. Proč jsem se stal člověkem 
Pátek, 24. prosince 2010 v 20:15 
 
Moje milovaná dcero, děkuji ti, že jsi přijala moje pozvání. S radostí komunikuji s tebou 
v tento mimořádný den oslav mých narozenin. Láska, která naplňuje moje srdce tehdy, když 
Mi mé děti prokazují víru a oddanost, je velmi drahocenná. 
 
To je čas pro mé děti, ať jsou kdekoliv, aby uvažovaly nad mým životem na zemi. Je to čas 
k přemýšlení o tom, jaký důsledek má moje narození pro celé lidstvo. Kvůli mému narození 
člověk hledá spásu. Kvůli lásce mého Věčného Otce ke svým dětem jsem přinesl tuto 
nejvyšší oběť. To, jak se musel dívat na narození dítěte, vidět, jak roste a vyvíjí se až do 
dospělého věku, jasně ukazuje na jeho lásku a odhodlání zachránit všechny své děti. On tak 
velice miluje všechny své děti, že Mě prosil, abych žil život jako člověk s vědomím, že Mě 
budou ponižovat a vysmívat se Mi. On dovolil, aby se tak stalo. 
 
Moje narození je pro všechny znamením toho, že Bůh, Věčný Otec, tak velice miloval své 
děti, že přinesl tuto velkou oběť. Svůj soucit a touhu zachránit vás ukázal tím, že Mi umožnil 
přijít na svět, žít mezi vámi a dovolil moji smrt. Kdyby Mě nebyl poslal, člověk by nemohl být 
spasen. Přesto ti, kteří Mě odmítli, jsou ještě nejistí o pravdivosti Božích slibů, které dal Bůh, 
Věčný Otec. Stále je ještě mnoho nejasností. 
 
Vše, na čem teď záleží, je, aby lidstvo pochopilo slib a realitu nového nebe a země, které 
byly předurčeny všem Božím dětem. To je největší dar ze všech a je to dar, na němž měli 
mít podíl všichni, dokud jej Satan nezničil tím, že svedl Evu. 
 
Dnešní lidé se dívají na učení Starého a Nového zákona v mnoha ohledech jako na staré 
báje. Mnozí ještě nechápou, že učení, obsažené v těchto Písmech bylo, a stále je, autentické. 
Pokud se v mnoha případech poukazuje na situace týkající se duchovní sféry, zdá se lidem 



těžké uvěřit, že se tak stalo. K tomuto závěru došli proto, že posuzují jejich obsah logickým 
myšlením, které se zakládá na hodnocení toho, co se odehrává na zemi. Ale mýlí se. 
 
Můj příchod na zem byl stanoven jako poslední příležitost probudit svět, aby všichni poznali, 
že Bůh odpouští všechno. Mojí úlohou vám bylo ukázat skrze moje učení a moji smrt na kříži 
cestu do nebe. 
 
Na Vánoce mějte na paměti, že moje narození vám mělo pomoci začít přehodnocovat vaši 
víru v nebe, protože vy všichni máte nárok mít na něm podíl. 
 
Tím, že si připomínáte můj život, se můžete teď se Mnou sjednotit v království mého Otce 
tím, že otevřete svá srdce a poprosíte Mě, abych vás ještě jednou obejmul. 
 
Váš božský Spasitel a spravedlivý soudce 
Ježíš Kristus 
 
033. Falešní učitelé a proroci 
Sobota, 25. prosince 2010 v 10:20 
 
Ježíš: Já jsem Začátek a Konec. Skrze Mne můj milovaný Věčný Otec stvořil svět a také Mnou 
se svět zakončí. Já jsem Světlo a Spasitel, jenž přivede všechny ty, kteří věří ve Mne, do 
slíbeného ráje. Ti, kteří navzdory celému mému učení a úsilí mých proroků Mě stále ještě 
odmítají, do království mého Otce nevejdou. 
 
Ti z vás, kteří dostali dar Pravdy prostřednictvím Písma, musí teď otevřít oči a přijmout mé 
učení a proroctví, která jsem dal svým prorokům. Konečně je už blízko čas, kdy se vrátím na 
zem, abych si vzal mé milované následovníky. V poselstvích mých moderních proroků budu 
však, žel, znovu odmítnut. Vy všichni musíte naslouchat a číst má poselství, která jsou vám 
dávána mým milosrdenstvím a porozumět jejich významu. 
 
Mé učení se nikdy nezměnilo 
Nesmíte zapomenout, že mé učení je stejné, takové, jaké vždy bylo. Ti, kteří přijdou v mém 
jménu, musí být pozorně sledováni. Jestliže budou hlásat mé Slovo, pak jsou ze světla. 
Jestliže naleznete mé učení změněno, ať už jakýmkoliv způsobem, jenž se vám zdá podivný, 
tak odejděte. Neposlouchejte. Tito nešťastníci byli pokoušeni Zlým, aby záměrně falšovali má 
učení a svedli vás z cesty a uvedli do zmatku. 
Každé učení, které nemá původ v Písmu svatém, a které tvrdí, že hlásá Pravdu, je lež. Je to 
hřích proti Mně a vážný útok na Mne a na mého Věčného Otce. 
 
Falešný Mesiáš 
Tito falešní učitelé se zakrátko nechají poznat všude na světě. Najdete je všude, jak křičí 
z plných plic. Buďte bdělí. Někteří z nich ovlivní mé děti do té míry, že dokonce moji praví 
následovníci budou věřit, že mají speciální božskou moc. Zvláště jeden z nich se roznítí tak, 
že lidé budou mylně věřit, že je to Mesiáš. 
 
Mé děti budou potřebovat hodně odvahy, soustředěnosti a síly, aby stály pevně při Mně 
a aby Mně dovolili je vést touto nebezpečnou džunglí plnou démonů. Tito démoni, nyní 
uvolnění Satanem, jak se poslední dny začnou odvíjet, přijdou v masce mých následovníků 
a proroků. Shodnou se na tom, aby za svůj cíl si vzali mé opravdové vizionáře, lidi vidoucí 
a proroky. Pokusí se je svést falešným učením. Budou deformovat Pravdu, aby uspokojili své 
nemorální záměry – které, viděno z vnějšku, bude těžké rozpoznat. 
 



Moji věrní následovníci, moji posvěcení služebníci a proroci budou ihned vědět, kdo jsou tito 
zlí lidé. Jejich prohlášení je budou bolet a zneklidňovat, ale co vyvolá hrůzu v jejich srdcích, 
bude skutečnost, že tolik křesťanů padne do léčky jejich klamnému šarmu. Budou tak 
přesvědčiví, že přitáhnou do svých zlovolných léček mé posvěcené služebníky, kteří zasvětili 
život Mně a mému Věčnému Otci. 
 
Volání ke křesťanům, aby jim vzdorovali 
Volám teď vás, moji horliví následovníci, požehnaní milostmi Ducha Svatého. Vezměte si 
svou zbraň víry a zůstaňte silní. Postavte se těm podvodníkům. Vyučujte lidi Pravdě: 
připomínejte jim bez ustání Pravdu, která je obsažena v knize mého Otce – Knize Pravdy. 
Toto učení bude trvat věčně. 
 
Mé děti, může být pro vás těžké, abyste jim vzdorovaly a vystavily se světu. Ale rozumějte 
Mi dobře. Když to uděláte, pomůžete duším. Vaši bratři a sestry ve světě jsou vaše rodina. 
Všechny vás přivedu do ráje, který jsem slíbil všem mým dětem.  
 
Prosím vás, prosím vás, pomozte Mi, abych nikoho z vás neztratil. Zlomí Mi to srdce, jestli 
nebudu moci zachránit všechny mé milované děti. Pomocí modlitby, obětí a vytrvalosti mých 
následovníků všude na světě, bude moci být má vůle poznána. 
 
Pozvedněte teď  kalich spásy v mém jménu. Následujte Mě. Nechejte Mě vás všechny vést. 
Dovolte Mi vás přitisknout na své srdce, abychom se sjednotili a zachránili lidstvo od 
podvodníka.  
 
Nezapomeňte toto: Miluji každého z mých dětí do té míry, že vítězství, bez toho, že bych je 
nepřivedl všechny do věčného života, by bylo zahořklé a zlomilo by mé srdce. 
 
Modlete se, modlete se. Modlete se teď všichni a mějte na paměti tato slova – Já jsem Alfa 
a Omega. 
 
Váš milovaný Spasitel 
Ježíš Kristus, Král země a spravedlivý soudce všeho lidstva 
 
034. Slavení Vánoc 
Sobota, 25. prosince 2010 v 12:30 
 
Moje milovaná dcero, proč váháš? Cožpak nevíš, že jsi každý den vedená? Ve svém srdci 
určitě víš, že jediné, co musíš udělat, je sednout si, otevřít své srdce a brzy uslyšíš mé 
poselství. Důvěřuj Mi. Odevzdej se Mi. Věř, že když Mi odevzdáš svoje obavy, starosti, 
znepokojení a otázky, že ti je odejmu a patřičně je zodpovím. Teď si musíš najít čas k tomu, 
aby ses mohla naplno věnovat těmto nanejvýš naléhavým poselstvím pro lidstvo. Neváhej 
a neodkládej tuto svatou práci. 
 
Moje milovaná dcero, uvědom si toto: Křesťané na celém světě vzdávají čest mému narození 
v Betlémě, avšak mnozí to dělají jen z okázalého respektu, bez skutečné lásky ve svém srdci. 
A přesto se mnozí k mému srdci přiblíží. Jiní budou souhlasně přikyvovat, usmívat se a mluvit 
o důležitosti a významu této nejdůležitější doby, ve které oslavujete největší dar, jaký byl kdy 
od počátku udělen dětem mého Otce. Jenže když moje děti, moji oddaní následovníci, 
oslavují Vánoce, bývá jejich pozornost odváděna okázalostí a slavnostmi, které jsou spojeny 
se světskými věcmi. 
 



Kolik křesťanů vysvětlí svým dětem význam mého narození? Kolik z nich si připomene 
pokoru, kterou projevila moje milovaná Matka a její nejsvětější ženich, svatý Josef? Kolik 
z nich chápe, že jsem se stal člověkem, abych lidský rod zachránil od cesty do pekla? Toto 
jednoduché poselství bylo po staletí zastíráno okázalostí. A přece oddaní křesťané jej vnímali 
jako čas, kdy se zamýšleli nad věrností ke Mně, svému Spasiteli. Prosím a naléhám na vás, 
děti, abyste využily tento svátek k modlitbě za ty ve světě, kteří se potřebují probudit, aby 
pochopili, že mají dědictví. Pro každého z nich je tu v království mého Otce rezervováno 
osobní místo, pokud si vyberou je přijmout. 
 
Čas pro Velké varování je již stanoven 
Moje děti jsou každou minutou dne natolik zaneprázdněny zprávami, které – i když můžou 
ovlivnit jejich život – jsou bezvýznamné pro jejich věčný život. Děti, je už na čase, aby si 
každé z vás přezkoumalo svoje svědomí dříve, než přijde Varování, které bude předcházet 
mému Druhému příchodu. Modlete se vlastními slovy a proste o Boží vedení. 
 
O čase pro Velké varování je již rozhodnuto. Buďte bdělí. Mějte se na pozoru. 
 
Váš božský Spasitel a spravedlivý soudce 
Ježíš Kristus 
 
035. Varování věřícím, aby neodmítali pravé proroky 
Úterý, 28. prosince 2010 v 11:00 
 
Má milovaná dcero, nyní dostáváte poslední poselství lidstvu před koncem časů, abyste je 
promysleli a zachránili své duše. 
 
Teď je velké množství andělů rozptýlených po celém světě, jak to bylo předpověděno, aby 
připravili zemi na můj Druhý příchod. Hodně z těchto andělů má lidskou podobu – a zvolili si 
tuto úlohu stejně jako ty – moje milovaná dcero. Jejich narození a jejich vývoj byl tak 
načasován, aby připadl na období posledního Varování na konci časů. Podobně jsou uvolnění 
a vypuštění i démoni z hlubin pekla. Na zemi se zpřítomňují tím, že pokoušejí a svádějí ke lži. 
Přitahují ty z mých dětí, které jsou otevřeny jejich vlivu. Infikují zlem ty duše, které se již 
nacházejí ve tmě. Vcházejí do jejich ducha, lžou jim a přesvědčují je, že víra ve Mne 
a v mého Otce je nesmysl. 
 
Vnější zjev těchto lidí ničím nenaznačuje, že by měli být spojeni s něčím, co byste pokládali 
za zlo. Místo toho budou působit jako příjemní, zkušení, inteligentní a inspirující. Stejně tak 
budou velmi přesvědčivě hlásat to, co moje dobré děti považují za pravdu. Naneštěstí v jejich 
srdcích nebude přebývat láska a před jejich učením se musíte mít na pozoru. 
 
Teď bych se chtěl obrátit na mé věřící. Vy, moje děti, jste skrze modlitbu a víru dostaly ty 
dary, které jsem slíbil všem, kteří Mě následují. Byly vám dány rozličné dary a každý z nich 
je určen k tomu, aby mé Slovo bylo předáváno v jiné podobě. 
 
Posuzování vizionářů 
Vám, jimž dávám dar poznání, aby vám pomohl rozlišit ty, kteří přicházejí v mém jménu 
od těch, kteří přicházejí ve jménu Satana, říkám: Prosím, buďte velmi opatrní. Je jen 
správné, že se máte na pozoru před falešnými proroky. Avšak nikdy neodsuzujte ty, kteří 
tvrdí, že přicházejí v mém jménu bez toho, že byste důkladně neprověřili jejich poselství. 
Nikdy nesmíte posuzovat tato poselství jen na základě toho, jak se vám jeví navenek. Pokud 
někdo tvrdí, že přichází v mém jménu, nevycházejte hned z toho, že váš úsudek o něm je 
neomylný. Všímejte si těch proroků, kterým se dostává výsměchu, anebo kteří vzbuzují 



pohoršení, když tvrdí, že dostávají božská poselství ode Mne, nebo od mé Blahoslavené 
Matky. 
 
Nepodlehněte pokušení okamžitého vynesení rozsudku nad nimi bez toho, že byste si 
pozorně nevyslechli to, co hlásají. Ta poselství se nebudou přímo vztahovat k mému učení, 
ale na moje slova, a budou plná lásky. Budou vás usměrňovat, jak máte žít vaše životy 
v mém jménu, abyste dosáhli spásy. 
 
Nikdy se neznepokojujte, když moji praví proroci tvrdí, že dostávají poselství, která se týkají 
budoucích událostí, do nichž jsou zasvěceni. Nepodlehněte pokušení spáchat hřích předsudku 
tím, že budete posuzovat tato poselství na základě toho, k jaké společenské vrstvě tito 
proroci náleží. Někteří nebudou vzdělaní. Naopak, jiní budou obdařeni výřečností. Mnozí 
z nich nebudou splňovat měřítka, jaká by podle vašeho očekávání měla "svatá" osoba 
naplňovat. 
 
Avšak existuje způsob, jak si můžete být jisti jejich pravostí. Ti, kteří komunikují s mou 
milovanou Matkou, ve většině případů předpovídají zjevení, jejichž datum a hodinu jim 
oznámila. Mnohá z těchto zjevení budou bezprostředně pozorována svědky. V případě mých 
poselství pro lidstvo budou tato poskytována světu bez toho, že by prorok hledal slávu. 
 
Vynášení rozsudků nad lidmi 
Nakonec budou moji věřící – navzdory jejich oddanosti ke Mně – opovrhovat těmi, kteří 
předpovídají budoucí události a hanobit ty, kteří jsou požehnáni uzdravujícími silami Ducha 
Svatého. Zastavte se a probuďte se ze svého spokojeného spánku. Tito proroci narušují vaši 
rutinu, protože nezapadnou pohodlně do vaší svaté skupiny. Nepřizpůsobí se způsobem, jaký 
očekáváte. Mějte to na zřeteli. Když posuzujete tyto lidi na základě toho, co jste slyšeli, nebo 
na základě pomluv a skrytých narážek z "třetí ruky", dopouštíte se hříchu. Hřích vůči mým 
prorokům Mě hluboce uráží. Když odmítnete mé pravé vizionáře, pak se ke Mně obracíte 
zády. 
 
A toto je přesně to, co se děje v současném světě s rostoucím počtem vizionářů, 
vycházejících na veřejnost. Moji věřící to nemají lehké. Pamatujte na to, že dříve, než 
vynesete rozsudek, si musíte poselství mých proroků přečíst – a to včetně těch poselství, 
která mohou vycházet od falešných proroků. Proste o vedení, když zvažujete tato poselství. 
Pravá poselství jsou plná lásky. A přesto neotřesitelná ve své autoritě. Poselství, která jsou 
namířena proti všemu, co víte o mé nauce a nauce mých apoštolů – bez ohledu na jejich 
subtilnost – se dají lehce posoudit. 
 
Nemlčte o své víře 
Teď jděte, mé děti, a otevřete svá srdce mým prorokům. Jsou zde k tomu, aby vás ujistili, 
že nadešel čas, abych vás připravil mluvit v mém jménu. Pamatujte si, že sláva je dána těm 
mým prorokům, kteří mluví i přes ponižování a opovržení, které musí snášet. Trest však 
nemine ty, kteří tvrdí, že Mě následují, avšak o své víře mlčí, ale na druhé straně jsou rychlí, 
když hovoří proti mým pravým vizionářům. Ve svých srdcích víte, že ti, které jste odsoudili, 
mluví o nadcházejících událostech – a to vám přijde velmi zatěžko přijmout. Možná si 
položíte otázku, proč mluví můj Spasitel Ježíš Kristus prostřednictvím těchto osob? Konec 
konců – podle mých měřítek – oni nepatří mezi svaté stoupence. Ale má otázka na vás je 
tato: Proč si myslíte, že jen těch pár vyvolených, kteří zasvětili svůj život modlitbě, mají 
autoritu odmítnout ty, kteří hlásají mimo jejich společenství? Cožpak jste se snad ničemu 
nenaučili? Nepochopili jste, že i ti, kteří tráví svůj život v modlitbách, mohou také padnout 
za oběť podvodníku? 
 



Moji skuteční proroci budou nenáviděni 
Nezapomeňte, že Já také, dokud jsem byl na zemi, jsem byl zesměšňován, posmíván, 
odmítán a starší a kněží se na Mne dívali s pohrdáním. Když nenáviděli Mě, můžete si být 
jistí, že moji praví proroci budou velmi nenávidění, stejně tak jako budou na jiných místech 
uctíváni. 
 
Hanba vám všem. Moji proroci nepovstanou z vašich skupin, ale navzdory tomu je musíte 
ctít. Budou to nejnepravděpodobnější proroci vzhledem k životům, jaké vedli. Někteří budou 
pocházet z chudobných poměrů, jiní zase z bohatších. Někteří budou méně vzdělaní a zase 
jiní se narodí s darem gramotnosti. To jsou moji vyvolení proroci. Poslouchejte jejich hlasy 
dříve, než je odsoudíte. 
 
Modlete se za ně. Modlete se, aby moje Slovo, dané těmto prorokům, nebylo odmítnuto. Ani 
vy neodmítejte moje Slovo. Nevěřící se budou vždy snažit diskreditovat tyto statečné duše, 
které nahlas vyhlašují moje Slovo, ale to se dá očekávat. Když moji věřící, a hlavně ti, kteří 
jsou v modlitebních skupinách, v klášterech a jiných službách, otevřeně odmítají mé pravé 
vizionáře, tehdy se láme moje srdce ve dví. Poslouchejte moje slova. Ta se nikdy neodchýlí 
od Pravdy – stejně jako vy, moji milovaní následovníci, si nemůžete přizpůsobit Pravdu tak, 
aby vyhovovala vašemu názoru. 
 
Otevřete svoje oči. Probuďte se. Znamení se začínají zviditelňovat všem. Vy, moji věřící, 
nemáte mnoho času. Poslouchejte. Modlete se. Spojte se a jednotně vyhlašujte mé Slovo 
k záchraně duší dřív, než vyprší čas. 
 
Váš milovaný Kristus 
Ježíš, Spasitel a spravedlivý soudce 
 
036. Cenzura médií 
Sobota, 1. ledna 2011 v 02:00. 
 
Má milovaná dcero, nadešel příchod dalšího roku, kdy mé milované děti uslyší ode Mne více 
o tom, jak přizpůsobit své životy tak, aby byly připraveny, až přijdu jako soudce lidstva. 
 
Mé vzácné děti, které všechny držím blízko mému Nejsvětějšímu Srdci, musíte Mi teď 
naslouchat. Nikdy vás neopustím, pokud budete věřit ve Mne a pravdě o Novém ráji – slib, 
který jsem vám dal předtím, než jsem zemřel na kříži za vaše hříchy. Ten čas se již blíží. 
Nikdy nemějte strach. Jestli Mě milujete a věříte ve Mne, čeho byste se báli? Láska není 
ustrašená. Láska je radost, štěstí a pro všechny z vás, kteří věří ve věčný život v nebi, není 
nic, čeho byste se měli bát. Miluji vás všechny. 
 
Úloha Matky Boží v Druhém příchodu Krista  
Má milovaná Matka, která z vlastní vůle přijala kalich souhlasem s mou existencí ve chvíli 
početí, aby oznámila nový začátek pro lidstvo, a bude to také ona, kdo oznámí můj Druhý 
příchod. 
 
Spasím všechny, kteří se obrátí ke Mně pro slitování. Má Matka, poslaná Věčným Otcem, aby 
přinesla vykoupení a spásu světu, bude stát při Mně i tentokrát. 
 
Má milovaná Matka, anděl světla, bude nyní vítězně přinášet mé milosrdenství a oznámí můj 
Druhý příchod na zem. Moje oddaná Matka, Neposkvrněné Početí, jako Zprostředkovatelka, 
pomůže připravit svět na můj Druhý příchod. Mnoho století už připravovala lidstvo, ale teď, 



v posledních sto letech se pokouší vkládat lásku do vašich srdcí, aby zažehla někdy již 
chybějící lásku ke Mně a k mému Věčnému Otci. 
 
Byl čas, kdy má Matka prostřednictvím božského zjevení, chtěla vzbudit na zemi pozornost. 
Naneštěstí, od zjevení ve Fatimě a Garabandalu, jen málo mých posvěcených služebníků 
vzalo její božská zjevení vážně. Ani její vizionáři, těch málo vyvolených, nejsou bráni vážně. 
V tomto čase, kdy začíná rok 2011, se uskuteční ve světě mnoho, mnoho změn. To proto, 
mé děti, jak už víte, že svět se brzy změní. 
 
Tajemství Fatimy. Spojení s budoucností. 
Tak mnoho z vás, nevinných a důvěřivých duší, nedokázalo pochopit, že se zlo právě nyní 
odhaluje. Mé děti – počítám k vám ty, které čtou tato poselství poprvé ze zvědavosti a které 
mohou cítit mezeru ve svém spirituálním vývoji, nyní poslouchejte: 
 
Vy a vaši bližní bratři a sestry, jste nyní vtahováni do světa, jenž je ovládán skupinou, 
předpověděnou v posledním tajemství z Fatimy, do kterého nejste zasvěceni. V tomto světě 
brzy zjistíte následující: 
 
1. Vaše peníze budou bezcenné a jediný způsob jak obchodovat, bude směnou stříbra 
a zlata. 
 
2. Budete se muset modlit ve skupinách, a budete si muset nalézt posvěceného služebníka 
odvážného natolik, aby odolával pronásledování. 
 
3. Musíte nalézt útočiště, kde se budete moci modlit, protože vaše chrámy budou prodány 
pro zisk. 
 
4. Držte se Písma, i když jste ho nikdy před tím nečetli. Buďte ujištěni, že jeho výtisky si 
v budoucnu nebudete moci koupit. 
 
5. Organizujte modlitební skupiny, aby se modlily za spásu lidstva. Za tři roky pochopíte, 
proč je to důležité. 
 
Cenzura médií 
Médiím musím říct toto: Vaše arogance, kterou dnes jako sdělovací prostředky ukazujete 
světu, se změní v beznaděj, až vaše slova nebude nikdo poslouchat. Také vy si brzy 
uvědomíte důležitost modlitby, až se lidstvo odvrátí od Pravdy. Vaše slovo může ještě dnes 
oznamovat důležitou a nezávislou pravdu. Ale tento dar vám bude nyní odebrán. Místo toho 
pravda bude lidstvu skryta diktátorskými režimy, jichž se stanete svědky během Velkého 
soužení. Tehdy bude vaše slovo odmítáno, právě tak, jako je dnes odmítáno moje. 
 
Tajný kanál pro komunikaci 
Nikdo vám nebude naslouchat, protože jediné slovo oznámené lidstvu, které bude mít nějaký 
dopad, bude světu vedeno tajným kanálem pomocí technologie. Naleznete se na poušti 
a skončíte tím, že se budete pokoušet sdělovat informace nevěřícímu světu, stejně jako to 
budu dělat Já v čase, kdy vašemu slovu už nebude nasloucháno. 
 
Dejte si pozor na diktátory 
Nemějte strach, bez ohledu na cestu, jakou jdete k Bohu, jen Mi teď naslouchejte. Bojujte s 
těmi, kdo vám vnucují diktaturu slova, neboť ti jsou od Satana. Nikdy se jimi nedejte zmást, 
bez ohledu na to, kolik by vás platili za rozšiřování lží. Budou čelit věčnému zatracení, jestli 
nebudou litovat. Avšak čas není na jejich straně. Bojujte za svobodu oznamovat 



nespravedlnosti, kterých jste byli svědky. Nezáleží na tom, jestli ve Mne věříte, protože tato 
proroctví se budou naplňovat a pak si uvědomíte pravdu mého učení. 
 
Kniha Zjevení 
Dnes ve světě, který může vypadat zbitý a zdecimovaný ekonomickým kolapsem, je snadné 
věřit, že věci půjdou k lepšímu. Ano, mé děti, v minulosti by to byl přirozený předpoklad, ale 
už tomu tak není. Spiknutí, zamýšlené jádrem skupiny organizací, rozvětvené široce v každé 
zemi na světě, je připraveno k propuknutí. Ti z vás, kteří ve Mne nevěří, konečně porozumí 
proroctvím, obsažených v Knize mého Otce a v Knize Zjevení. 
 
Nemějte strach, mé děti. Obraťte se ke Mně a mluvte ke Mně v soukromí vlastními slovy, 
a Já vám dám sílu, naději a energii projít touto temnou cestou v historii lidstva. 
 
Ti z vás, kteří čtou tato poselství, myslete obezřetně. Jestli pochybujete o obsahu, tak se 
podívejte kolem a rozhodněte se, zda se odvážíte pečlivě zvažovat znamení. Všímáte si, 
že s vaší svobodnou vůlí, která je vám dána jako dar mého Věčného Otce, je nyní 
manipulováno? Já a můj Věčný Otec bychom nikdy nesáhli na tento Boží dar, tak je tento dar 
posvátný. Ale když se člověk rozhodne přijmout Satana a plameny pekla, tak budiž.  
 
Bůh, můj Věčný Otec, tomu nemůže zabránit. Avšak Satan se vám tento dar svobodné vůle 
pokusí vzít. Až zjistíte, že vaše svobodná vůle je vám vyrvána mocnými silami, na které 
nemáte žádný vliv, tak budete vědět, že je za tím Zlý. 
 
Satan nikdy nezvítězí 
Prosím, prosím, zůstávejte bdělé, mé drahé děti. Nevzdávejte se. Jestli se vás dostatečné 
množství bude modlit a stát pevně, zachráníte duše. Satan a jeho armáda nikdy nezvítězí. 
Nemohou. Není to možné. Jen Bůh má moc ukončit tento strašný konflikt. 
 
Já, váš Spasitel a ustanovený soudce vás naléhavě žádám, abyste byli pevní, odvážní 
a bojovali za to, co cítíte ve svých srdcích, že je správné, i přesto, že vás trápí strach.  
Strach je vám dáván Satanem. Strach není nikdy vkládán do vašich srdcí Mnou nebo mým 
Věčným Otcem. 
 
Odložte obavy a otevřete vaše srdce lásce, nikoliv strachu. Láska přichází od Boha. Řekl jsem 
vám, že láska není něco, co můžete cítit, aniž byste otevřeli svá srdce. Láska a Bůh, Věčný 
Otec, Stvořitel této země, jdou ruku v ruce. Nemohou být rozděleni. Pokud by tomu tak bylo, 
pak je Satan u díla. 
 
Jděte nyní, mé děti, a rozhodněte se. Chcete, aby vás obklopila láska mého Nejsvětějšího 
Srdce, nebo strach? Je to vaše rozhodnutí. 
 
Váš božský učitel, Spasitel a spravedlivý, milosrdný soudce 
Ježíš Kristus 
 
037. Varování je darem lidstvu 
Neděle, 2. ledna 2011 v 21:45 
 
Proč tato poselství ve vás vyvolávají strach?  
Má milovaná dcero, až lidé uslyší tato poselství, tak je budou zpochybňovat, protestovat proti 
nim a odmítat je. Navíc budou jimi i opovrhovat a ptát se, proč tato poselství nemluví více 
o radosti a o štěstí? Proč jsou tak děsivá? Takový způsob komunikace se světem určitě 
nepochází od Ježíše Krista. Ježíš Kristus určitě hlásá lásku a ne teror. Moje odpověď na tyto 



otázky je jednoduchá. Je to proto, že vás všechny miluji a těmito poselstvími vám prokazuji 
mé milosrdenství. Nejdříve jsem pro všechny přišel jako Spasitel, abych vás osvobodil, aby 
tak každý mohl získat podíl na spáse. Má smrt na kříži vám poskytla druhou příležitost, 
abyste mohli vstoupit do království mého Otce. Tentokrát se vrátím jako spravedlivý soudce. 
Nejdříve však, kvůli mé lásce k vám, ukážu vám všem moje milosrdenství. Toto milosrdenství 
dostanete formou předběžného Varování, abyste si dali svoje životy do pořádku ještě dříve, 
než přijdu znovu v den soudu.  

  
Je to z mého soucitu vůči každému jednomu z vás, že vám teď dávám ještě poslední 
příležitost otevřít svá srdce a žít svůj život tak, jak bylo zamýšleno.  

 
Radost na zemi nemůže být porovnávána s radostí v nebi  
Odvraťte se od hříchu, konejte pokání a dejte modlitbě opět místo ve vašem životě. Je to 
z milosrdenství, že vás teď musím důrazně upozornit na Pravdu. Když se vám zdá, že v mých 
poselstvích chybí radost, tak je to proto, že se lidstvo odvrátilo od pravé radosti. Radost, 
prožívaná v nebi, je nesrovnatelná s tzv. radostí, jakou zakoušíte tady na zemi. Pozemská 
radost, která vychází ze skutečné lásky, bude čistá. Radost, která pochází z pozemských věcí, 
je bezvýznamná.  

 
Moje děti, radost, kterou bych měl pociťovat, když se na vás dívám, trvá, naneštěstí, jen 
krátce, vzhledem k tomu, čeho jsem dnes na zemi svědkem. Všechno, co je pro vás drahé, 
pochází ze světských věcí, nebo z uznání ostatních, kteří vás chválí. Jen málo času obětujete 
k přípravě na budoucí život.  

 
Varování je dar  
Mé milosrdenství je vám dáváno jako dar. Přijměte je. Vychutnejte si je. Sáhněte po Mně, 
vy všichni. Jsem váš záchranný prám v ohnivém moři, plném neočekávaných proudů a 
erupcí. Zachraňte se teď, nebo budete čelit tomu, že budete vtaženi do proudu takové 
mohutnosti, že rozhodnete-li se dostat na prám až v poslední chvíli, nebudete mít dost sil, 
abyste se na něj vyšplhali.  
 
Očista ve světě pokračuje  
Děti, jsem unaven. Bez ohledu na to, jak velice se snažím s vámi navázat kontakt, stále 
zůstáváte hluché. Dokonce ani moji kněží nedbají na mé volání, když chci zjevit mé 
milosrdenství. Vzhledem k tomu, že očista ve světě nadále pokračuje a nabírá na rychlosti, 
je teď čas, děti, abyste Mě volaly.  
 
Zemětřesení a jiné globální katastrofy  
Nikdy nemějte strach z bouří, zemětřesení, tsunami, povodní, sopek a vlny veder, které 
přijdou na svět, aby pomohly zastavit antikrista a jeho ruku. Moji následovníci budou 
v bezpečí ve vědomí toho, co je očekává v Novém ráji, až se nebe a zem spojí v jedno. Tyto 
věci se musí stát. Nemohou být zastaveny, protože byly předpověděny. Ale tyto události, děti 
moje, budou mít jen krátké trvání.  

 
Vy, moji věřící, budete za svou víru a vytrvalost, čelíce tváří v tvář obrovské opozici, 
odměněni. Ta radost – potom – bude pro mé děti těžko pochopitelná. Ti, kteří jsou ze světla, 
budou obklopeni slávou a láskou, která je očekává. Ti, kteří se nacházejí v temnotě, nebudou 
schopni Světlo vydržet. Možná, že si je budete přát, ale to Světlo vám bude způsobovat 
takovou bolest, že se před ním budete muset schovat. Ale mimo temné hlubiny, které 
spravuje sám král temnoty – Satan, nebudete mít kam jít. To je to, co chcete?  

 
Jak Satan působí prostřednictvím lidí  



Chápete teror, jaký mistr klamu představuje? Neuvědomujete si, že se skrývá za každým 
jednotlivým skutkem sobectví, chamtivosti a sebelásky? Zatímco si žijete své životy, 
domnívajíce se, že jsou plné vzrušení a zábavy, vynakládajíce prostředky na jídlo, marnivé 
oblečení a neustále se honíce za dalšími atrakcemi, jste v blažené nevědomosti o tom, co se 
za vaším jednáním všechno skrývá.  

 
Tajemný hlas, který nemůžete slyšet, ale jen cítit jako nutkání, který vás přemlouvá, abyste 
znovu a znovu – neustále – hledali stále více zábavy, napětí a vzrušení – ten hlas pochází od 
Zlého. Nezáleží na tom, zda vaše činy vám přinášejí úsměv, smích, nebo nadšený potlesk. To 
není podstatné. Tyto silné touhy jsou vymyšleny jen k tomu, abyste neustále hledali 
sebeuspokojení. K čemu je to dobré? Cítíte se snad lépe, když to už přešlo? Samozřejmě, 
že ne. Když se zastavíte a zeptáte se sami sebe, co bude, až všechny tyto věci nebudete 
moci dělat – co pak? Je to důležité? Zpočátku ano – možná, že to bude frustrující. Avšak 
teprve až budete zbaveni všeho, jen pak se budete muset zaměřit na to, abyste se udrželi 
naživu.  
 
Potrava se stane důležitější než zábava naplněná materiálními věcmi. Až tehdy, jen když 
spotřebujete všechny potraviny a budete hladoví, si uvědomíte, že na žádné z bývalých 
atrakcí už nebude záležet. To je očišťování, které teď rychle postihne celý svět. 
Prostřednictvím této očisty, která je formou očišťování – se opět uzdravíte. A až potom, a jen 
tehdy, budete ochotni přijmout Pravdu.  
 
Jak Satan ve vás zanechává pocit prázdnoty  
Mé děti, vy nevidíte, jak Satan pracuje. Nemůžete ho vidět, jak celý svůj čas tráví snahou, 
aby Mě o vás připravil. Způsobuje vám obrovské bolesti. Staví vám do cesty všechna 
pokušení, využívající světskou přitažlivost peněz, krásy, vlastnictví a talentu, které doslova 
hltáte, nucené vlastní chtivostí a touhou. Myslíte si, když jste nashromáždily všechny tyto 
věci, že potom jste plnohodnotné. Žel, není to pravda. Je to lež, kterou Satan používá, aby 
vás polapil. Když ti z vás, kteří dosáhnou vysoký stupeň bohatství, náhle zjistí, že o všechno 
přišli – a je jedno, jakým způsobem – potom buďte za to vděční. Protože jen tehdy, až 
budete zbaveni všeho pozemského majetku, Mně skutečně dovolíte, abych vešel do vašeho 
srdce.  
 
Poselství bohatým  
Vy, kteří máte bohatství, neodsuzuji vás. I když máte materiální pohodlí, to ještě neznamená, 
že nejste na správné cestě. Avšak máte zodpovědnost dělit se a postarat se o ty, jimž se 
dostalo méně štěstí, než vám. Je to vaše povinnost. Bohatství a materiální pohodlí jako 
takové není odsouzeníhodné. Také to neznamená, že radost a smích, které prožíváte, když 
se těšíte ze života, by byly špatné. Když se vám ale stanou posedlostí a vaše touha po životě 
v přepychu dostane přednost před vaší vlastní vírou a před blahem ostatních, pak tím 
způsobíte pohoršení v očích mého Otce.  

 
Vaše bohatství, domy, oděvy a majetky, jsou jako mračna plynoucí po obloze. V jednu chvíli 
jsou zde a v další už ne. Nemůžete si je vzít sebou na onen svět. Je to duše, která půjde 
s vámi. Starejte se o svou duši, prokazujte jeden druhému lásku, a i těm, kteří vám v tomto 
světě způsobují utrpení. Řiďte se mým učením. Proste o moje milosrdenství. Jen tak se 
připojíte ke Mně, v nové zemi, která bude rájem. Nepromarněte vaše dědictví a vaše místo 
v království mého Otce.  
 
Váš milovaný Ježíš Kristus  
 
038. Rok 2011 je rokem očisty 



Úterý, 11. ledna 2011 v 00:30 
 
Má milovaná dcero, konečně jsme se opět sjednotili. Tvá mysl je už několik dní ve stavu 
přijímat moje poselství. Nestrachuj se, protože budeš potřebovat čas k tomu, aby ses řídila 
mými nejnaléhavějšími poselstvími, jaké kdy svět dostal.  
 
Rok 2011 je rokem, kdy nastanou změny – očišťování – jejichž svědkem se stanou milióny 
lidí na celém světě. A i když modlitby pomohou odvrátit globální katastrofy, nebudou stačit 
k zadržení ruky mého Otce, která už brzy dopadne na lidstvo.  

 
Špatné chování, nečistota mysli, těla a duše, které se teď ve světě projevují, jsou teď 
každému zřejmé, neboť všichni je mohou vidět. Pro ty z vás, kteří jsou tak zaměstnaní a 
ponoření do svých vlastních životů, přišel teď čas, abyste se zastavili a uviděli, co se děje 
před vašimi zraky.  
 
Zlý-Satan, jenž pracuje prostřednictvím těch, kteří se nacházejí v temnotě, způsobil spoušť, 
kdy každodenní vraždy jsou natolik běžným jevem, že se lidstvo stalo necitlivým vůči zlu 
pachatelů, kteří konají tyto ukrutnosti. Ve vaší společnosti dominují sebeláska a chamtivost. 
Vaši vedoucí představitelé a politici jsou hladoví po moci a v mnoha případech je vaše blaho 
vůbec nezajímá. Vzrůstající počet sebevražd ve vaší společnosti je výsledkem zoufalství, 
které způsobuje mistr klamu.  

 
Ten, jenž se vám nikdy neukáže, se ukrývá za každou veřejnou demonstrací, která oslavuje 
sexuální amorálnost a těžké tělesné násilí vůči jiným a vůči sobě samotnému.  
 
Neustálá touha po luxusních věcech, jimž dáváte přednost před blahem rodiny, se rozmáhá 
všude. Zatím co vy, moje děti, se honíte za bezcennými sny, časem zjistíte, že vám chybí 
jídlo. Tyto prázdné a zbytečné věci nenasytí vaše žaludky. Nenasytí ani vaše prázdné duše, 
které křičí po útěše – po útěše, kterou už nebudete mít více k dispozici. Tuto útěchu je 
možné získat jen pomocí modliteb a obzvlášť modlitbami v organizovaných skupinách.  

 
Očista bude předcházet mému druhému příchodu  
Zemětřesení budou teď otřásat zemí, neboť hněv mého Otce bude uvolněn. Obávejte se teď, 
moje nevděčné děti, které jste se odvrátily od světla Pravdy. Velké soužení je připraveno 
započít eskalací neobvyklých přírodních anomálií. Člověk bude bezmocný. Časem pochopí 
a přijme, že můj Otec existuje a že Já, jeho milovaný Syn, připravuji svět na to, aby se mohl 
stát svědkem mého Druhého příchodu na zem. Tak jako budou na zemi přibývat katastrofy, 
tak bude růst i počet přívrženců Satana. Ze vzdoru budou pokračovat ve svých ubohých 
špatných životech, vyvolávajíce teror a způsobujíce bolest mým věřícím a těm, kteří žijí 
spravedlivě.  

 
Až moji věřící vyhlásí Pravdu nevěřícnému světu, začne více lidí vědomě přijímat skutečnost, 
že ve světě skutečně dochází ke změnám. Díky poselstvím, která mým dětem odevzdávám 
prostřednictvím mých vybraných poslů, již brzy pochopí, čeho jsou ve skutečnosti svědky. 
Protože události, které se začnou odvíjet, nemůže způsobit člověk. Mohou se stát jen tehdy, 
když k nim dá souhlas můj Věčný Otec.  
 
Nadešel čas k rozlomení pečetí  
Moje děti, nadešel čas pro znamení – jak bylo předpověděno – kdy se otevřou pečetě 
a polnice ohlásí změny. Bůh, Stvořitel lidstva nebude tolerovat zlo, které bude navždy 
vykořeněno ze světa. Ani jeden ze stoupenců Zlého, nezávisle od míry jeho oddanosti 
Satanovi a jeho prázdným slibům, nebude ušetřen, pokud nebude konat pokání.  



 
Láska, děti moje, bude prokázána všem mým a mému Otci oddaným následovníkům, kteří 
otevřou svá srdce. Avšak Satan dal najevo svou povýšenost do té míry, že jeho moc nakazila 
tak mnoho z mých dětí, že ty už nevěří v ctnosti, jako jsou poctivost, dobré skutky, úcta 
k životu jednoho vůči druhému, anebo vůči svým vlastním rodinám. Bratr se obrací proti 
bratrovi, sestra proti sestře, soused proti sousedovi, kněz proti svým představeným, 
biskupové proti učení Písma svatého.  

 
Proč Mě trestáte nedostatkem vaší lásky? 
Moje děti se dokonce i k této nádherné planetě obrátili zády, která jim byla s takovou láskou 
nabídnuta Bohem Otcem, Stvořitelem a tvůrcem všech věcí. Co jste to udělali? Proč Mě 
trestáte nedostatkem vaší lásky – lásky k vašemu Spasiteli? Proč se obracíte zády vůči 
svým vlastním potřebám – naléhavosti nasytit vaše vlastní duše a uhasit vaši žízeň po 
poznání království mého Otce – nebe, vašeho zaslíbeného dědictví? Děti moje, 
neuvědomujete si, že se obracíte zády ke své vlastní spáse! Nechápete to? Věřte prosím, že 
když si teď nebudete zpytovat svědomí a nebudete se ke Mně modlit, abych vás vedl, tak 
nemůžete být a ani nebudete zachráněni.  

 
Kněží ignorují učení  
Moji posvěcení služebníci, moji pastýři, kteří byli ustanoveni, aby vedli mé stádo, mu 
nevysvětlili existenci Zlého – Satana. Ve vaší snaze jevit se jako moderní, otevření a praktičtí 
učitelé, zapomněli jste poukázat na nebezpečí, týkající se ignorování učení, obsaženého 
v Knize mého Otce. Kniha, která jasně mluví o existenci Zlého, a jak působí prostřednictvím 
každého jednoho z vás, aby vás připravil o váš konečný a právoplatný domov – Nový ráj, 
který jsem vám všem slíbil, když jsem za vás zemřel na kříži. Nezemřel jsem pro skupinu lidí 
bez tváře. Život jsem položil za každého jednoho z vás, abyste mohli být spaseni.  
 
Mějte na paměti, že i když má láska k vám je bez hranic, i tak Mi způsobuje hluboké utrpení. 
Toto utrpení Mi způsobujete tím, že popíráte mou existenci. Rozhodli jste se slepě následovat 
naivní víru, že vám země dokáže poskytnout všechno, co byste si jen mohli přát. 
Zapomínáte, že život po tomto životě bude pokračovat do nekonečna.  
 
Proroctví jsou vám dávána z milosti  
Znamení, poselství a proroctví jsou vám posílána celé roky, jako důkaz mého milosrdenství. 
S výjimkou mých následovníků jen velmi málo z vás poslouchá, otevře oči, nebo se jen na 
chvíli zamyslí nad touto otázkou: může toto být Boží komunikace? Když ano, co je zapotřebí, 
abych udělal? Odpověď zní: poslouchat a přijmout pravdu vaší budoucí volby. Rozhodněte 
se, jakou cestou se chcete ubírat. Potom se modlete za svou duši a za duše těch, které 
milujete.  
 
Ti z vás, kteří se arogantně a s opovržením otáčíte zády, když je vzpomenuto moje jméno, 
anebo kteří mávnete rukou v neúctě, když moji následovníci hlásají moji Pravdu – i vy jste 
pro Mne ztracení. Jen skrze své milosrdenství mohu dát světu znamení a poselství, abych vás 
mohl vést. Vzhledem k daru svobodné vůle, kterou lidstvu daroval můj Věčný Otec, Bůh 
Stvořitel a tvůrce všech věcí, nemohu vás vést za ruku násilím. Důvodem mé komunikace 
s vámi je vždy láska a soucit, stejně jako pocity mé bolesti a zoufalství.  

 
Moje utrpení, bolest a zranění se zvyšují, když se moje děti vrhají do otevřené náruče 
Satana. To znamená, že teď vám všem musím jasně ukázat, jaký osud očekává ty, kteří Mne 
a mého Věčného Otce odmítají.  
 
Realita pekla  



Když se rozhodnete pro lži, které rozšiřuje mistr klamu – tu hlavní, jejíž podstatou je tvrzení, 
že Bůh, Věčný Otec, neexistuje, tak jste ztracení. Vstupem do bran pekla si uvědomíte 
strašnou chybu, kterou jste udělali. Věřte Mi, děti moje, kdybyste mohly vidět ten šok a pocit 
hrůzy duší, kterým je po smrti zjevena konečná pravda, tak byste nebyly schopny vydržet 
toto utrpení ani na malý okamžik. Kdybyste byly svědky jen letmého pohledu na toto místo, 
potom byste, lidsky řečeno, na místě zemřely z čiré hrůzy pohledu na to, jaký osud postihne 
ty, kteří si zvolili cestu hříchu.  

 
Tato cesta, která se jeví jako pěkná, přitažlivá, svůdná, nádherná a plná divů se začne měnit, 
když se dostanete na půl cesty dolů. Změny, s kterými se setkáte, budou důvodem vašeho 
znepokojení. Tento zvláštní neutichající pocit prázdnoty a zklamání přetrvá i po zbytek vaší 
cesty. Nemůžete pochopit, proč se tak cítíte. Vaše navenek tak zábavné zážitky jsou plné 
neočekávaných, rušivých, nepříjemných pocitů, smíšených s hněvem, frustrací, osamělostí 
a strachem. Až tehdy, když na konci cesty potkáte svůj idol a zahledíte se do jeho 
zlověstných očí, které se lesknou v pohrdlivém úšklebku, budete křičet až do ochraptění. Až 
v tomto posledním okamžiku začnete křičet ke Mně o pomoc. Ale už bude pozdě. V tomto 
bodu už nebude více cesty zpět. Vaše rozhodnutí jste už udělali v tomto životě. A přesto, že 
budu prolévat hořké slzy hluboké bolesti nad každou ztracenou duší, v této fázi vás už 
nebudu moci zachránit. Nad vaší svobodnou vůlí, která si volí vlastní osud, nebudu mít 
žádnou moc.  

 
Prostřednictvím těchto, i když tvrdě vyznívajících poselství, dávám světu poslední varování 
z čisté lásky vůči každému z vás. Naléhavě vás prosím, abyste teď poslouchali můj hlas a 
mohli si zachránit svoje duše.  
 
Váš milovaný Ježíš Kristus  
Spasitel lidstva a spravedlivý soudce  
 
039. Varování – Druhý příchod je blízko – příležitost zachránit si duši 
Středa, 12. ledna 2011 v 15.00 
 
Má dcero, moje včerejší poselství bylo tvrdé. Mnozí, kteří je budou číst, řeknou: "Toto není 
způsob, jakým hovoří Pán". Ale jak to vědí? Je to kvůli utrpení, které musí snášet, mé 
milované děti, rukama jiných, že musím pozvednout svůj hlas. Musím pozvednout svůj hlas, 
abych pomohl zachránit mé děti, aby mohly být sjednoceny jako jedna svatá rodina v Novém 
ráji. Nechci přenechat byť i jedinou duši mistru klamu. Je důležité, aby můj hlas byl slyšen.  
 
Nevěřící jej shledají příliš obtížným  
Rozumím tomu, že mnohé mé děti, zejména nevěřící, shledají, že je příliš těžké věřit 
v budoucí život. Jsou tak zaměřeni na věci světa, že ve svém boji o přežití zanedbali svou 
spiritualitu do té míry, že už vůbec nevěří, že existuje další život. Nyní potřebují to všechno 
znovu zvážit. Věří, že po smrti vše končí a že jediný svět, o který se musí starat, je ten, ve 
kterém právě žijí. Jak Já si zoufám pro tyto svedené duše. Kdyby měly zkušenost jen letmého 
pohledu toho, co jim ráj nabízí, strávily by své dny v modlitbách a zbožňováním Mne a mého 
Otce ve chvále a dících.  
 
Ten nový svět, který jsem jim slíbil, je realitou. Budiž chvála těm věřícím, kteří nikdy 
nezapomněli na tuto skutečnost, a kteří se ještě každý den ke Mně modlí. Jak Já jen miluji 
mé následovníky. Ale jak také pro ně trpím. Tito oddaní následovníci dělají všechno, co 
můžou, aby přesvědčili ostatní o mé existenci. Pak se jim kvůli Mně smějí a pohrdají jimi. 
Jak to láme mé srdce.  
 



Jak ti, kteří zemřeli, se trápí žalem pro živé bez víry  
Jak ti, kteří opouštějí tento svět, se trápí žalem pro všechny, kteří zde zůstali bez víry. Jak 
vaši milovaní se trápí pro vás všechny, co jste zůstali na druhé straně nevěřících! Vaši drazí, 
kteří jsou v pokoji v království mého Otce, se neustále modlí, a přimlouvají se za vás. Co si 
neuvědomujete, je toto: Když si najdete čas, abyste se Mnou soukromě hovořili – svými 
slovy – a žádali Mě o vedení, i kdyby byla vaše víra vlažná, pak Já odpovím. A vy budete 
vědět, že jsem odpověděl. Obraťte se ke Mně, děti. Svými vlastními slovy Mě proste, abych 
obnovil vaši víru.  
 
Zvažujte mé učení v těchto poselstvích a v Bibli svaté a připomeňte si, jak byste měli žít své 
životy. Prostřednictvím mé milosti při Velkém varování vám oznámím vaše křivdy proti mému 
učení a každý hřích a urážku, kterou jste Mi způsobily během vašeho života už velmi brzy.  
 
Nikoliv den soudu – jen ukázka, jak by to vypadalo  
Z mé strany je to akt milosti. Uvidíte všechny své hříchy a okamžitě pochopíte, jak se jeví 
Mně. Okamžitě a jasně porozumíte, jak urážlivé a jak špatné jsou. Je to vaše příležitost, děti, 
k pokání. Nebude to den soudu, ale příchuť toho, jak by mohl vypadat.  

 
Z milosrdenství je vám dáván největší dar ze všech, před dnem soudu – příležitost k pokání 
a ke změně vašeho života před Posledním dnem – v čase, kdy se vrátím na tuto zem. Jak 
víte, Já přijdu, ale už ne jako Spasitel, ale jako spravedlivý soudce. Tento čas, je nyní velmi 
blízko, moje děti. Nebojte se. Miluji vás všechny. Jste všechny v mém srdci. Dovolte Mi 
vstoupit do vašeho srdce a nechejte se Mnou vést do království mého Otce. Nikdy se nebojte 
smrti. Smrt je jednoduše cesta do nového krásného života rajské věčnosti, míru a štěstí.  

 
Život na zemi je prostě průchod časem  

Váš život na zemi je prostě průchod časem. Může být plný lásky, radosti, bolesti, odmítnutí, 
strachu, zloby, beznaděje, frustrace a smutku. Ale jen když se obrátíte ke Mně, se vaše 
bolest může zmírnit. Požehnaní jsou ti, kteří trpí, zvláště pro mé jméno, neboť ti budou 
oslaveni v království mého Otce. Požehnaní jsou ti, kteří se vrátí ke Mně, neboť tehdy bude 
velká radost v nebesích.  
 
Budete vítáni v mém Novém ráji. Modlete se teď za své duše a za ty, z vaší rodiny. Varování 
přijde brzy. Potom budete znát Pravdu. A pak budete mít příležitost se v mých očích obnovit.  
 
Miluji vás všechny. Raduji se, protože vím, že tak mnoho mých dětí se navrátí ke Mně 
a k Bohu, k Věčnému Otci, protože čas konce časů se nyní velmi přiblížil. Buďte připraveni.  
 
 
Váš milovaný Spasitel  
Ježíš Kristus  

 
040. Jak se dostat do nebe – účel utrpení 
Pátek, 14. ledna 2011 v 10:00 
 
Moje milovaná dcero, způsob, jakým s tebou komunikuji, se začíná měnit. Pokud jsem 
v předešlých poselstvích upozorňoval mé děti na naléhavost konat pokání k dosažení spásy, 
budou se následující poselství zaměřovat na pomoc duším k dosažení jejich duchovní 
dokonalosti.  
 
Dcero moje, vejít do ráje – i když právoplatného domova pro každého z vás – není lehké. 
Vstupní brána je úzká a tomu odpovídá i malý počet těch, kteří tam mohou vejít. K tomu, 



aby bylo možné vstoupit, musí duše prokázat pokoru a úplné odevzdání do mých rukou. Když 
chtějí vejít do nebe, tak musí dát stranou pýchu, neústupnost, žádostivost a lpění k 
materiálním statkům této země.  

 
Všechny moje děti, které započaly svoji duchovní cestu směrem ke Mně a které už pochopily 
Pravdu, musí teď na sobě tvrdě pracovat a uvědomit si, jaké duchovní kvality jsou zapotřebí, 
aby mohly vejít do království mého Otce.  

 
Důležitost pokory  
Pokora je pojem, kterému už mnohé z mých dětí skrze mé učení porozuměly. I když mnozí 
z mých následovníků pochopili její důležitost, jsou zmatení v interpretaci jejího skutečného 
významu. Pokora znamená upřímnost. Znamená přijmout s důstojností zkoušky, výzvy 
a ponižování, kterým budete čelit, zvláště když budete přicházet v mém jménu. Moje nejlepší 
rada je tato: pomyslete si, že jste dítě – jednoduché, nevinné dítě, bez jakékoliv znalosti 
špatné společnosti, kterou byste normálně poznali jako dospělí. Vždy se Mnou komunikujte 
svými modlitbami skrze oči a srdce tohoto dítěte.  
 
Držte se jednoduchosti v modlitbách a v rozhovoru se Mnou. Neočekávám od vás, abyste se 
modlili všechny modlitby, které byly světu dané z lásky. Pozvedněte svůj zrak a podělte se se 
Mnou o vaše problémy. Odevzdejte Mi je. Budete štědře odměněni, když v životě na sebe 
vezmete bolest, anebo utrpení kvůli Mně. Možná, že si toho nejste vědomi, ale když takto 
jednáte, potom zachraňujete mnoho duší a dláždíte jim cestu pro vstup do nebe. Tato 
skutečnost vám nebude zřejmá až do okamžiku, kdy sami vejdete do nebe, kde zakusíte 
slávu za váš velkomyslný dar, který jste Mi dali.  

 
Neztrácejte trpělivost, když hájíte svoji víru  
Prokazovat pokoru znamená přijímat všechno, co přijde, i když to může být bolestivé. Za 
každých okolností si zachovejte důstojnost, i když je mým jménem ve vaší společnosti 
opovrhováno. Braňte se všemi prostředky, a když chcete, třeba i vášnivě, ale nikdy veřejně 
neopovrhujte útočníkem.  

 
Pravdu mého učení vysvětlujte klidně. Neztrácejte trpělivost. Neukazujte, že máte před 
útočníkem strach. Nepoddávejte se. Braňte se jen tím, že znovu a znovu zopakujete mé 
učení. Nikdy nemějte strach otevřeně mluvit pravdu. Nezaměňujte pokoru se zbabělostí. 
Někteří moji následovníci, kteří chápou důležitost pokory a její význam při posvěcování duší, 
jsou zmatení a mlčí, když je moje jméno veřejně hanobeno. Ano, nikdy byste neměli soudit 
osobu, která se vysmívá Mně, nebo mému Věčnému Otci, nebo dokonce mé milované 
Blahoslavené Matce, ale měli byste setrvat na svém stanovisku a hájit pravdu.  

 
Utrpení jako dar od Boha  
Když si se Mnou povídáte jako dítě, pochopte toto: Když otevřete vaše srdce a všechnu 
důvěru vložíte ve Mne, tak vás povedu, když vás budou trápit pozemské strasti. Neodvracejte 
se ode Mne. I když je to mučivě bolestivé, děti moje, dívejte se na utrpení jako na dar 
a požehnání od Boha. Neboť očista je možná jen prostřednictvím zármutku a utrpení. 
Obětujte Mi vaše utrpení. Když tak jednáte, zmírňujete tím moji bolest, jíž trpím stále znovu 
a znovu, každý den, agónií ukřižování, když se dívám na hrůzy dnešního světa.  
 
Pro moje děti je přímo nemožné, aby pochopily skutečný účel očisty přijetím zármutku 
a utrpení v jakékoliv podobě, obzvláště tehdy, když je přijmete s radostí jako oběť pro spásu 
lidstva. Čím více se ke Mně přiblížíte tím, že Mi otevřete svá srdce, že Mi přenecháte vaši vůli 
a úplně se Mi odevzdáte, tím více tomu porozumíte. Uvidíte, že jen takto budete se Mnou 
zajedno. A když budete podle toho jednat, vaše starosti a utrpení na zemi se stanou 



mírnějšími. Postupem času budete utrpení přijímat s radostí v srdci. Obzvláště, když Mi je 
obětujete jako dar.  
 
Utrpení je darem od Boha a je dopouštěno. Duše, jimž pomáháte, vám zabezpečují místo 
v království mého Otce.  
 

Moje děti, toto učení není nové. Ale tato jednoduchá pravda vám nebyla připomínána. Moje 
poselství a učení se nikdy nezměnily. Jsou jednoduché a shrnuty v evangeliích a v Desateru 
Božích přikázání. Pamatujte si, že když se někomu darujete, tak se tím darujete Mně. 
Prokazujte lásku vašemu bližnímu a prokážete lásku Mně.  

 
Zacházejte s ním tak, jak byste chtěli, aby bylo zacházeno s vámi. A nikdy nezapomeňte, že 
když se hněváte na jiné a jste v pokušení udělat jim něco zlého, nebo je potrestat – tak jsem 
v nich přítomen Já, dokonce i v těch, kteří Mě nenávidí. Když některému z mých dětí 
způsobíte škodu, tak jste totéž udělali Mně.  
 
S postupem času, děti moje, uvidíte smysl těchto milosrdných činů. Modlete se denně o sílu, 
abyste mohli žít svůj život v mém jménu. Vězte, že pokaždé, když druhému odpustíte – i 
když se vám může jevit jako nepřítel – tím zvětšujete moje srdce lásky a milosrdenství. Za to 
budete odměněni v nebi věčnou radostí.  
 
Modlete se o vytrvalost. Napodobujte můj život. Nebude to lehké. Ale vaše skutky, a nezáleží 
na tom, jak malé jsou, pomohou duším.  
 
Váš milovaný učitel a Spasitel  
Ježíš Kristus – v jednotě s Věčným Otcem a Duchem Svatým  
 
041. Nést můj kříž 
Neděle, 16. ledna 2011 v 15:00 
 
Ano, má milovaná dcero, jsem to Já! Tvoje učení bylo jako dlouhá klikatá cesta a i nadále 
budeš živená poznáním Pravdy skrze Ducha Svatého, kterým se naplní tvoje duše.  
 
Dcero moje, postarej se, aby tato poselství, která jsou směsí varování, proroctví a mého 
učení, byla šířena do každého koutu světa. Je mimořádně důležité, aby moje děti pochopily, 
jakým způsobem mají připravit své duše, aby se vykoupily v očích mého Otce.  

 
Duchovní obnova, která probíhá v dnešním světě  
V současném světě vzrůstá ve světě úcta a oddanost ke Mně, mému Věčnému Otci, k Duchu 
Svatému a k mé milované Matce. I když to doposud není zjevné, tato silná duchovní obnova 
pomůže ochránit moje děti, dokonce i ty, které se všude ode Mne odvracejí, ať už jsou 
kdekoliv. Evangelium bude znovu "navštěvováno", neboť lidé budou zakoušet hlad po 
Pravdě. Protože očistný proces se bude rozšiřovat po celém světě a nabírat na intenzitě, 
budou přibývat i duše, nemající lásku ke Mně, které znovu otevřou svá srdce.  

 
Protože se láska šíří světlem mých následovníků, bude účinek působení Zlého a těch, které 
má v područí, oslaben. To u Zlého vyvolá odvetu. 

 
Satanovy dny jsou sečteny  
Protože se jeho dny na zemi z hodiny na hodinu krátí, pokusí se nadělat co nejvíce škody. 
Jeho stoupenci okamžitě povstanou a urychlí svoje aktivity, aby všude šířili zlo. Jejich aktivity 



– i když bude strašné být jejich svědkem, neboť se budou ukazovat před vašima užaslýma 
očima, potrvají jen krátce.  

 
Víra, moje děti, posilňovaná pravidelnou každodenní modlitbou, udusí tyto ukrutnosti. Vraťte 
se, moje děti a znovu objevujte moje učení. Navraťte Mě do svých životů. Opět Mě přijměte 
do vašich srdcí, abych vás mohl držet ve své náruči. Dovolte Mi, abych vás vedl k duchovní 
dokonalosti, abyste byli připravení na věčný život, až se nebe a země spojí v jedno.  
 
Napodobujte Mě, děti moje, ve vašem každodenním životě. Pozvedněte můj kříž, i když se 
vám jeho břímě bude zdát těžké. Nikdy se nebojte přijmout můj kříž, neboť vám dám nést 
jen tolik, kolik jste schopni unést.  
 
Smysl utrpení v tomto životě  
Když v tomto životě trpíte, nesete můj kříž. Máte dvě možnosti. Buď odmítnete můj kříž, 
sténajíce v zatrpklosti, a tím se vaše utrpení ještě zvětší. Na druhé straně, když přijmete kříž 
a svoje utrpení Mi nabídnete jako oběť k záchraně duší, potom to pro Mne představuje 
nádherný dar. Když přijmete trápení, zkoušky a soužení s radostí, potom se vaše břemeno 
stane lehčím. Já vám je pomůžu nést. Bolest potom ustoupí a ve vás zavládne pokoj, láska, 
radost a čiré štěstí.  
 
Žijte jednoduchým životem  
Děti, žijte jednoduchým životem a dělejte všechno s mírou. Když jíte, pijete, spíte, 
odpočíváte anebo relaxujete, tak se postarejte, abyste to dělali s mírou. Jsou-li vaše fyzické 
potřeby uspokojeny, neměly byste dále pokračovat, protože to oslabuje vašeho ducha. 
Pokání, děti moje, je nanejvýš důležité, abyste se ke Mně přiblížili. Tím mám na mysli osobní 
oběť. Půst je právě jeden příklad pokání. V čase mého působení na zemi jsem hlásal 
důležitost půstu. To dělal i můj drahý prorok Jan Křtitel.  

 
Tím, že jsem zachoval 40 dní půst, ukázal jsem vám příklad. Je to jen půst, děti, jenž vám 
pomůže vyhnat Zlého.  
 
Moje drahé děti, máte tak mnoho před sebou. Ještě nechápete, co se bude od vás očekávat 
v následujících letech. Mezitím je důležité, abyste se ke Mně těsněji přimkly a připravily se na 
zkoušky, které stojí před křesťany celého světa.  
 
Jděte v pokoji.  
 
Váš milující Spasitel  
Ježíš Kristus  
 
042. Jak lehké je zhřešit 
Pondělí, 24. ledna 2011 v 22:00 
 
Dnes, milovaná dcero, jsi konečně pochopila nebezpečí, přicházející od mistra klamu, polevíš-
li v bdělosti. Modlitba k mému Věčnému Otci prostřednictvím růžence Božího milosrdenství je 
důležitá k posvěcení tvé duše.  

 
Moje milovaná dcero, je těžké vyhnout se hříchu. Těžší je obdržet moje zvláštní milosti, než 
se vyhnout hříchu v jakékoliv podobě. Když jsi byla povolána k této posvěcené práci, budeš 
vždy cílem útoku Zlého, jenž se při každé příležitosti bude snažit vytvářet negativitu ve tvém 
životě. Jako prostředky k útoku použije ty, kteří jsou okolo vás, proto se musíte mít před ním 
neustále na pozoru. Nikdy mu nedovolte vyhrát, protože tehdy se dokáže vkrást do duší 



a způsobuje strašnou bolest, úzkost a utrpení. Způsobuje rozpad přátelství, zmatek 
a zoufalství a vkládá do myslí těch, které si vybral za cíl, falešné a zlé myšlenky. Potom, cítí-li 
se moje děti provinilé kvůli svým vlastním slabostem, protože podlehly pokušení, zažívají 
pocit vlastní ubohosti, který do jejich životů vnáší zoufalství, soužení a rozervanost.  

 
Děti moje, vždy budete pokoušeny k hříchu. Je mimořádně těžké dosáhnout dokonalosti pro 
vaše duše a vyžaduje si to z vaší strany velmi silnou disciplínu a rozhodnost. Když padnete za 
oběť Zlému a zhřešíte, okamžitě se musíte ze srdce modlit a prosit o odpuštění.  

 
Pravidelná zpověď je svátostí, která je velmi špatně chápána. Jen týdenním přistupováním ke 
svátosti smíření, zůstane vaše duše ve stavu milosti. Když se duše tímto způsobem, a také 
každodenní modlitbou, posvěcuje, jen tehdy si dokáže udržet mistra klamu od sebe.  

 
Vina hříchu  
Když trpíte pocitem viny z hříšného činu, tak se netrapte, i kdyby byl váš přestupek v očích 
mého Otce velmi těžký. Obraťte se, otevřete své srdce a poproste o odpuštění. Vina je 
negativní pocit. I když je užitečná, aby řídila vaše svědomí, není zdravé, abyste v tomto 
stavu setrvávali. Modlitbou proste o milosti k dosažení čistoty duše, která je potřebná 
k tomu, abyste Mi mohli sloužit. Důležitá je trpělivost. Nikdy nedovolte hříchu, aby vás ode 
Mne odváděl. Vina nesmí nikdy stát v cestě při hledání spásy.  

 
Pamatujte si, děti, že kvůli dědičnému hříchu budete vždy padat za oběť pokušení Zlého. 
Modlitbou, půstem, a úctou k nejsvětější eucharistii se ke Mně více přiblížíte. To však 
vyžaduje čas, jenž je zapotřebí si k tomu vyhradit.  

 
Teď jděte, děti moje, a pamatujte si jednu věc – nikdy nemějte strach obrátit se na Mne, 
když jste zhřešily. Nikdy se nezdráhejte prosit o odpuštění, když jste plní výčitek. Ale také si 
pamatujte, že když to neuděláte, vždy znovu přitáhnete mistra klamu a vaše duše se vnoří do 
temnoty. Tma přitahuje tmu. Světlo přitahuje světlo. Já jsem Světlo.  
 
Obraťte se teď ke Mně a dovolte mé lásce, aby prozářila vaše hříšné, zbloudilé duše. Tak vás 
velice miluji, děti moje, že když obrátíte vaše srdce ke Mně – bez ohledu na váš pocit 
osamělosti – nikdy vás neodmítnu.  
 
Jděte v pokoji a v lásce.  
 
Váš božský Spasitel  

Ježíš Kristus  
 

043. Připravte se na Varování – osvícení svědomí 
Pátek, 28. ledna 2011 v 00:15 
 
Moje milovaná dcero, dnes večer jsi dostala milosti, které tě posilní, abys mohla pokračovat 
v  tomto posvátném díle. Oddaností mých drahých a vroucně milovaných následovníků, kteří 
se za tebe vytrvale modlili, dcero moje, urychlíš svou práci a dokončíš Knihu Pravdy. Bez 
ohledu na míru tvé nesoustředěnosti shledáš, že ti bude těžké odmítnout tvou povinnost vůči 
Mně. To Mě těší, ale nemáme mnoho času.  

 
Moje dcero, svět dostává mimořádný dar – Knihu Pravdy – abych mým dětem ukázal, co 
musí udělat, aby se připravili na Varování, které představuje osvícení svědomí, dávanou 
lidstvu jako pomoc, aby se mohlo náležitě připravit na můj Druhý příchod.  
 



Ti, kteří ve Mne nevěří, musí ještě dostat příležitost, aby si přečetli Pravdu. Až se tato událost 
uskuteční, potom co svět dostane tato poselství, lidé uvěří v pravost mých slov, která ty, má 
dcero, předáváš dál k záchraně lidstva.  
 
Mystickou událost zažijí všichni ve věku nad 7 let  
Ať tě nebolí, má dcero, že lidé odmítají tato poselství. Buď jen vděčná, že dostávají tento 
dar. Pravdu těchto poselství pochopí po této mystické události, kterou zažijí všechny moje 
děti ve věku nad 7 let všude na celém světě. Ti, kteří budou žít po této události, budou 
obezřetnější ve svých úsudcích, pokud jde o obsah této svaté knihy. Bude pro ně těžké ji 
ignorovat, dokonce i tehdy, bude-li jejich víra slabá. Ostatním, kteří nechtějí poznat Pravdu, 
je třeba i nadále připomínat obsah této knihy.  

 
Nikdy se nevzdávej, mé dítě, když jde o to, zachránit duše. Všechny moje drahé děti se 
narodily z lásky mého Věčného Otce. I když sešly ze své cesty, na věci to nic nemění. Bůh – 
můj Věčný Otec – i nadále miluje každé jedno ze svých dětí.  
 
Víra, dítě moje, může být znovu oživena skrze víru těch, kteří jsou požehnaní Duchem 
Svatým. Moje vyvolené děti, které jsou vyslány do světa, aby šířily moje Slovo, mají 
schopnost přivést k slzám radosti ty ubohé duše, které zoufale křičí v touze najít směr ve 
svých prázdných a zmatených životech.  
 
Dívejte se na každého mýma očima  
Vždy se dívejte na vaše přátele, rodinu, sousedy a kolegy v práci mýma očima. Vždy na nich 
hledejte dobré stránky. Prokažte jim lásku a oni pocítí moji přítomnost. Budou k vám 
přitahováni a nebudou vědět proč.  

 
Napodobujte Mě skrze můj příklad a tím Mi pomůžete přivádět k víře moje ztracené děti. 
Vytrvalou modlitbou za ně je můžete přitáhnout blíže ke Mně. Obětí a přijetím utrpení ve 
spojení se Mnou můžete zachránit duše. To zahrnuje duše, které ještě neopustily tuto zemi, 
stejně jako ty, čekající na soud v očistci.  
 
Dovolte Mi, abych vám připomněl, že máte dvě možnosti. Věřte ve Mne tím, že se vaše mysl 
otevře Pravdě, obsažené v evangeliu. Když jste úplně ztratili víru, tak si přečtěte nějakou část 
z mého učení. Potom Mě proste, abych vám ukázal Pravdu ve vašich srdcích. Pak budete 
vědět, která cesta vás zavede ke Mně do nebe. Druhá alternativa spočívá v tom, že budete 
mít oči zavřené a odmítnete poslouchat. Potom vám může pomoci jen modlitba věřících. 
Modlitba mých následovníků ve spojení s růžencem Božího milosrdenství, jenž byl darován ve 
20. století sestře Faustině, může vaše duše zachránit v čase vaši smrti.  

 
Modlete se růženec Božího milosrdenství  
Modlete se, modlete se, modlete se teď můj růženec Božího milosrdenství za vaše vlastní 
duše a za duše nevěřících. Modlitební skupiny pomohou šířit Pravdu a dodají víru těm, kteří 
ztratili jakýkoliv smysl pro to, kdo jsou a odkud přišli. To poslouží jako prostředek k podnícení 
šíření evangelizačního osvícení, které je teď pociťováno ve všech částech světa, jak se 
přibližuje čas, kdy se začnou naplňovat proroctví, související s mým Druhým příchodem na 
zem, jemuž bude předcházet série celosvětových událostí.  

 
Buďte stále připravené, děti. Udržujte se ve stavu milosti a mějte svoje srdce otevřené mému 
učení lásky a pokoje na zemi. Kdyby se všechny moje děti řídily mým učením, pak by nebyly na 
světě války, chamtivost, nenávist, nebo bída. Potřebujete se v klidu posadit a rozjímat, každý 
jeden z vás, byť i jen na půl hodiny každý den.  
 



Přečtěte si žalmy a podobenství a zeptejte se sami sebe: Vztahuje se toto učení na můj život 
v tomto světě? Víte, že odpověď samozřejmě zní – ano. Modlete se o sílu změnit vaše 
postoje a názory na život po smrti. Pamatujte si tuto důležitou lekci – že země je prostě jen 
krátký úsek v čase. Jediné skutečné štěstí a věčný život je se Mnou v nebi, ráji – království 
mého Otce.  
 
Váš milující Spasitel  
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044. Láska je cestou k spáse 
Sobota, 5. února 2011 v 11:50 
 
Má vroucně milovaná dcero, dnes jsi dostala výjimečné milosti, aby Mi umožnily tě k sobě 
blíže přitáhnout. Neboť jen tehdy, když budeš blízko u Mne, zavládne pokoj, láska a radost 
ve tvém srdci. Jen modlitbou a odevzdáním všech tvých problémů Mně, můžeš být v jednotě 
se Mnou. Má dcero, když se Mi odevzdáš a budeš Mi důvěřovat, potom pochopíš lásku, 
kterou ve svém srdci k tobě chovám. Tvoje láska ke Mně zesílí, když tak uděláš. Jen tehdy 
bude o tvé obavy postaráno, když Mi je všechny obětuješ a vložíš do mých rukou.  

 
Skutečnou lásku k druhým můžete projevit jen tehdy, když Mě milujete. Jen skrze lásku 
budete požehnáni darem pohlížet na jiné lidské bytosti mým srdcem, které je plné lásky 
a soucitu.  
 
Jen když Mi ukážete skutečnou lásku, se váš život změní a vlny radosti budou pronikat do 
vašeho každodenního života. Nikdy se neobávejte mé lásky, děti. Je tu pro vás všechny 
v hojnosti, když se s prosbou o ni na Mne obrátíte. Když tuto lásku dostanete, potom s ní 
zacházejte velkoryse. Všude rozšiřujte moji lásku, aby všichni, zejména ti vlažní, Mě mohli 
pozvat do svých duší. To je jediná cesta k spáse.  
 
Váš milující Spasitel  
Ježíš Kristus  

 
045. Ke globálnímu obrácení dojde brzy 
Neděle, 6. února 2011 v 13:40 
 
Má vroucně milovaná dcero, toto je jedno z posledních poselství, které budou přidány k první 
části mých svatých spisů, obsažených v knize "VAROVÁNÍ".  
 
Moje milované děti, díky trestům si už brzy budete vědomi mé existence. Velmi brzy bude 
tento dar ve stejné míře dán těm, kteří věří ve Všemohoucího Boha i ateistům a jim 
podobným, ještě před tím, než přijde slavný den, kdy se vrátím soudit.  
 
Tato velká událost otevře vaše srdce a vy budete v posvátné úctě hledět na úžasnou lásku, 
kterou vám tímto činem milosrdenství dávám. Mnozí z vás neuznávají skutečnost, že Já i můj 
Věčný Otec existujeme. Musíte však pochopit, že pro mnoho z vás, nevinných duší, moje 
milosrdenství, během Varování, dosáhne až k vám.  
 
Nebude záležet na tom, jakým jménem Mě budete chtít nazývat, protože vaše duše budou 
proniknuty novým porozuměním. Děkujte až se tak stane, neboť tento trest bude vaší 
spásou.  
 



Po této události všichni věřící spolu s těmi, kteří se obrátí, protože konečně pochopí Pravdu, 
vytvoří moji novou armádu na zemi. Každý jeden z vás, kdo bude hledat odpuštění potom, co 
se vyjeví jeho hříchy, se bude snažit šířit Pravdu mezi těmi, kteří budou setrvávat v duchovní 
tmě.  

 
Tento dar, mé děti, vás bude zraňovat, až vás budou zesměšňovat pro mé jméno. Buďte 
rády, že se tak stane, neboť i když tato zkušenost bude bolestivá, získáte jistotu, že patříte 
mezi moje pravé následovníky. Až přijde čas, sejdete se se Mnou v ráji. Nikdy nemějte strach 
ze své víry, moji milovaní. Kdybyste jen na krátký okamžik uviděli tu nepopsatelnou nádheru, 
kterou pro vás v ráji vytvořil můj Otec, vaše lidské oči by nebyly schopny snést to světlo a tu 
nádheru. Jen jediný krátký letmý pohled a i přes vaše pouto k zemi – byť je krásná, protože 
ji stejně tak stvořil Bůh – velmi byste prosili o příchod doby, kdy se budete moci připojit ke 
Mně v ráji.  
 
Poselství lásky pro ateisty  
Pamatujte na toto moje poslední poučení. Ateisté, ať už se nacházíte kdekoliv, naslouchejte 
nyní tomuto poselství, přestože může znít tvrdě. Každé z mých dětí na této zemi pociťuje 
v některém úseku svého života lásku. Když cítíte lásku ve svých srdcích, nemůžete ji vidět, 
ani se ji dotknout a stejně tak je pro vás těžké ji popsat. Věda nemá žádnou dostupnou 
metodu, která by ji byla schopna vyhodnotit. Láska vás učí pokoře. Láska vám vkládá do 
srdce šlechetnost. Kvůli lásce jste schopni přinést velkou oběť. Láska vás zmate, ale 
i uchvátí. Láska není dílem člověka. Je Božím darem. Láska má jen jediný zdroj. Láska je 
Bůh. Bůh je Láska. Je to tak jednoduché. Otevřete svoje srdce pro čistou lásku, kterou Já 
a můj věčný Otec chováme ke každému jednomu z vás. Dívejte se na Mne jako dítě, které se 
dívá na své rodiče. Volejte Mě a Já naplním vaše srdce. Když se tak stane, už nikdy se 
nebudete chtít vrátit zpět.  
 
Váš milující Spasitel  
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046. Zveřejněte moje poselství na celém světě  
Pondělí, 7. února 2011 v 22:00 
 
Moje dcero, sešla jsi trochy s cesty a teď prosíš o sílu, která by ti dodala důvěru a odvahu k 
následování mých pokynů. To je dobře. Věnuj Mi svůj čas, jak to požaduje moje milovaná 
Matka, protože tvá duše musí zůstat čistá, když chceš oznamovat moje Slovo.  

 
Musím tě teď poprosit, abys začala s plánováním zveřejňování mého vzácného Varování, 
které je darem pro každou jednotlivou osobu ve světě. Koncem února musí být o tom na 
internetu a po celém světě zveřejněny podrobnosti. Pospěš si, dítě, abys udělala, co musí být 
uděláno, aby co možná nejvíc lidí dostalo příležitost o tom uslyšet. Moje milovaná dcero, 
věnuj tomu teď čas, neboť je to velmi naléhavé. Tato prosba nemá v úmyslu tě vylekat. Jen 
zdůrazňuji naléhavost, aby co možná nejvíc lidí ve světě bylo připraveno. Potom mohou 
hledat smíření, až jim budou před jejich očima odhaleny jejich vlastní hříchy.  

 
Výjimečnou výhodu budou mít ti, kteří se připraví. Díky tomuto kousku písemnosti, budou 
moci přežít Varování. Potom budou očištěni a s požehnáním, jehož se jim dostane, budou 
připraveni čelit zkouškám, které budou následovat.  

 
Přijmi tento dar, moje dcero. Nebuď ustrašená, nebo zklamaná. Toto je dar lidstvu. Tvé 
přijetí tohoto poslání mělo za následek, že jsi trpěla, ale ne způsobem, jaký jsi očekávala. 
Tvoje utrpení přišlo, protože jsi byla pokoušena. Tvé pochybnosti ti zabránily přijmout pokoj 



a radost ve tvé duši, které ti patří, dovolíš-li Mně vzít tě a vést tě. Teď je čas, moje dcero, 
abys Mi všechno odevzdala. Obětuj Mi svoji svobodnou vůli jako dar a Já budu pro tebe 
darem – tím nejdražším a nejvzácnějším ze všech. Pokoj, radost a nesmírná láska ke Mně 
budou přebývat v každé části tvé bytosti. Pojď teď, má dcero. Buď moje. Dovol konečně, 
abychom splynuli v jedno. Odevzdej Mi všechnu svou lásku, své utrpení, svoje starosti 
a obavy. Vzdej se jich nyní. Potom a jen potom budeš vskutku svobodná, s pocitem lehkosti 
v srdci.  

 
Tato práce bude vyžadovat sílu, moje dcero. Ty nejsi jen tou, kterou označují pojmem 
vizionářka. Já ti dávám dar proroctví. Proč? Protože ty, má drahá prorokyně, budeš 
nástrojem k šíření dobrých zpráv o mém Druhém příchodu – až se vrátím na zem.  

 
Uvědomuji si, že tato poselství mohou působit jako šok, ale byla jsi na toto poslání 
připravována před velmi, velmi dlouhým časem, jen jsi o tom nevěděla. Na pomoc s tímto 
úkolem jsem ti přidělil celou řadu svatých, aby ti pomáhali. Jsou mezi nimi svatý Benedikt, 
svatý Augustin, svatý Jan Pavel II., svatá Faustina, svatý Malachiáš a svatá Tereza z Avily. 
Časem ti odhalím další. Všichni teď pracují, aby tě podpořili ve tvém poslání, které je vůbec 
jedním z nejdůležitějších, které kdy bylo, v tomto rozhodujícím okamžiku dějin, dáno lidstvu.  

 
Neměj strach, moje dcero. Jsi více než schopná zhostit se tohoto úkolu. Proč si myslíš, že od 
tebe vyžaduji takovou poslušnost? Musíš ještě ujít kus cesty ve svém duchovním vývoji, ale 
k tomu časem dojde. Já budu i nadále pokračovat v soukromé komunikaci s tebou i v době, 
kdy bude první kniha publikována. Miluji tě, má dcero. Vím, že Mě miluješ. Vím, že to může 
být pro tebe velmi těžké, vzhledem ke všemu, co na tebe doléhá. Ale ty vytrváš, a budeš 
stále silnější. Tvoje energie a tvoje tempo zajistí, že tato důležitá série poselství se dostane 
všude ke všem mým dětem. Do všech zemí.  
 
Pro dnešek je to všechno. Děkuji ti, že jsi věnovala čas meditaci a odpověděla Mi v tento 
večer.  
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047. Poselství Ducha Svatého 
Sobota, 12. února 2011 v 15:30 
 
Přišel čas povstat a přijmout tento kalich – napij se z něj, neboť je to kalich spásy. Pitím 
z tohoto kalicha budeš teď připravená, abys jej sdílela s lidstvem. Teď se připravuješ odhalit 
Kristova slova, aby v čase Varování mohly být duše zachráněny.  

 
Nepromrhej ani jediný okamžik, protože teď se přibližuje čas této velké události. Budeš mít 
jen krátkou dobu k tomu, aby svět četl tato poselství na internetu. Ale toto časové období 
přispěje k záchraně miliónů duší před pekelným ohněm.  

 
Je to velká zodpovědnost, ale ty jsi teď připravená.  
 
Jdi teď v lásce a míru.  
 
Duch Svatý  
 
048. Revolta arabského světa - tři světoví vůdci budou zavražděni 
Čtvrtek, 17. února 2011 v 23:45 



 
Má vroucně milovaná dcero, dnes jsem naplněn radostí, neboť tato důležitá série poselství, 
určených celému lidstvu, je teď připravena k vydání tiskem. Už brzy zjistíš, že všechny země 
vyhledají tato poselství. Neznepokojuj se o své bezpečí, neboť Já vždy ochráním tebe a tvou 
rodinu. I když jsem plný lásky k tobě, mé dítě, moje srdce se láme hlubokým zármutkem pro 
utrpení, které způsobují prohnané společnosti, chystající spiknutí k převzetí mnoha zemí.  

 
Provedou to tak, že chytře odstraní vůdce (*). Potom nabídnou pomoc. Pak si budou kupovat 
přátelství nových režimů, dokud je nedostanou pod svou kontrolu. Tato nová kontrola bude 
horší, než samotní mocichtiví diktátoři, kteří byli svrženi ve jménu svobody.  

 
Všímej si, s jakou rychlostí se teď bude arabský svět sjednocovat proti mému židovskému 
národu. Pozoruj, jak všichni jeho spojenci od něj odpadnou a ponechají jej bez ochrany.  

 
Moje dcero, až se Varování uskuteční, potom co dojde k obrácení, mému Slovu bude 
nasloucháno ochotněji. Tehdy nastane čas pro mé svaté následovníky, aby se jednotně 
postavili na odpor proti tyranii, která zavládne v západním světě, zejména v Evropě. Bojujte 
za vaše právo k modlitbě. Když to neuděláte, tak to nebude nábožensky motivovaná válka, 
ale válka vyhlazovací.  

 
Už brzy budou krátce po sobě zavražděni tři světoví vůdci, jeden po druhém. Pamatuj si, že 
každý jeden z nich bude zavražděn spikleneckou ďábelskou skupinou, patřící k organizacím, 
které náleží k subkulturám, vládnoucích ve všech národech, i když se ze zbabělosti 
nezviditelňují. Ale nebudou se dlouho skrývat. Až si zabezpečí moc, budou se snažit upoutat 
vaši pozornost a vyžadovat respekt.  

 
Varování pomůže zachránit všechny moje děti, ať už jsou kdekoliv. Obrácení, které je mým 
darem, bude umožněno dokonce i těm, které kují spiklenecké plány k získání vlády nad zemí, 
která patří Bohu. Kdyby jen mohly pochopit, že tato moc jim nikdy nebude patřit, tak by se 
zastavily. Jsou však zaslepené.  

 
Vícero mých andělů (**), kteří jsou teď na zemi přítomní jako lidské bytosti, pomohou ukázat 
těmto ubohým, svedeným duším Pravdu. Mnohé se obrátí, jiné však ne.  

 
Moje dcero, jdi a rychle rozšiřuj toto Slovo. Máš jen týdny. Využij každý prostředek, který 
máš k dispozici. Ukaž odvahu. Udělej skutečně všechno, co můžeš, abys umožnila všem mým 
dětem, všem národům, pochopit význam mého výjimečného daru, když se má ruka natáhne 
z nebe, aby zachránila jejich duše.  

 
Ty, které se zpočátku neobrátí, tak udělají před pronásledováním, kdy se víc a víc duší bude 
ke Mně obracet. Bude to velmi těžká doba pro všechny. Ale buďte trpěliví, neboť před vámi 
je dobré období, až se mír vrátí na zem. Po tomto varovném volání uvidí moje děti lásku, 
kterou k nim chovám, a poběží zpět do mé náruče. Potom, co se to stane, se zformuje má 
armáda a bude bránit mé království proti podvodníku, jehož vláda bude velmi krátká.  

 
Tato událost představuje mezník v dějinách lidstva, děti. Už zakrátko to pochopíte. Budete-li 
mít jakékoliv pochybnosti v čase Varování, potom, co se Varování uskuteční, otevřete svá 
srdce Pravdě. 

 
Má dcero, jdi teď v míru a lásce ke všem lidem.  
 
Ježíš Kristus 



Král Židů  
 
(*) Vizionářka by ráda dala světu jasně najevo, že vzhledem k respektu k rodinám těchto 
vůdců, a aby se vyhnula nepatřičné tísni, nemůže oznámit jména těchto vůdců, z nichž dva 
jsou z arabského světa a jeden z kontinentální Evropy. Nicméně dala toto poselství jistému 
počtu kleriků a médiím a dovolila jim je publikovat, jakmile se vraždy stanou.  

 
(**) Podle pochopení vizionářky se tento odkaz vztahuje na "posly", kteří byli ve světě 
vybráni, aby předávali Boží poselství a pomohli tak šířit obrácení.  
 
049. Poslední poselství do svazku knihy "Varování" 
Sobota, 19. února 2011 v 15:00 
 
Má vroucně milovaná dcero, velice se snažíš dodržovat mé pokyny, abys posvětila svoji duši, 
což Mě velice těší. Prosím, dej Mi celou jednu hodinu svého dne, kterou strávíš se Mnou 
v tichosti a nechej Mě přitáhnout tě blíže k mému Nejsvětějšímu Srdci.  
 
Budeš se cítit mnohem silnější, když to uděláš. Začni od dnešního dne trávit tento čas v mé 
přítomnosti a Já osvítím tvé srdce a odlehčím tvoje břemeno.  

 
Dnes ti chci odhalit mé přání, aby lidé začali vyhodnocovat svoje životy v přípravě na 
Varování. Moje dcero, ti z vás, kteří selhali v této přípravě, potřebují více modliteb.  

 
Varování, tento velký dar, bude nyní poskytnut světu. Všem bude dána příležitost, aby 
procítili radost, až konečně poznají Pravdu, Pravdu o mé existenci. Modli se za všechny, mé 
dítě, aby měli odvahu hledat u Mne odpuštění.  
 
Konečně, moje dcero, začínají moje děti otvírat svoje oči. Teď si uvědomují, že se svět mění. 
Svět, jaký znali, se posouvá do nové fáze. Tato nová fáze projde mnoha stupni dříve, než 
moje děti budou konečně připraveny na Nový ráj.  

 
Příživníci mistra klamu budou naneštěstí tvrdě bojovat až do trpkého konce. Modli se teď za 
ty ubohé oklamané duše, aby jiskra Světla zaplavila jejich srdce, až přijdou do kontaktu 
s mými oddanými následovníky. Vám, moji následovníci, jsou dávány milosti na pomoc 
obracet všechny duše ztracené v divočině, a ve stavu zmatenosti, který jim způsobil Satan.  

 
Proroctví z La Saletty, Fatimy a Garabandalu se teď odvíjejí  
Všechna proroctví, daná požehnaným vizionářům v La Salettě, Fatimě a v Garabandalu se teď 
budou odvíjet a všichni je uvidí. Pro ty tisíce věřících, kteří znají a přijímají tato poselství – 
vězte, že Já, váš Spasitel, vás teď všechny vyzývám, abyste se modlili za duše celého lidstva. 
Ještě jednou otevřete svá srdce pro tato nová poselství – poslední poselství svého druhu, 
věnovaná všem mým dětem ještě před tím, než přijdu zpět jako soudce. 

 
Výzva ke všem služebníkům církví  
Volám ke všem mým posvěceným služebníkům všech vyznání, kteří ctí mého Věčného Otce, 
aby teď poslouchali. Nedovolte mistru klamu, aby vás, prostřednictvím falešného proroka 
podvedl tím, že uvěříte lži, které se brzy dopustí v jeho jménu. Tento čas bude velmi těžký 
pro ty, kdo Mě milují, protože budou velmi zmatení.  
 
Falešný prorok a antikrist  
Jen sledujte s jasnýma očima falešného proroka, jenž se pokusí vést moji církev, neboť 
nepřichází z Domu mého Věčného Otce. Bude vzbuzovat dojem, že přichází. Ale to bude jen 



lež. Stejně tak si všímejte přátelství, které bude navenek projevovat k antikristovi, neboť ti 
dva budou nejzrádnějšími přívrženci Satana, odění do roucha beránčího. Budou mít moc, 
která se projeví zázraky, podobným těm z dávné doby, avšak tato moc bude satanská. 
Musíte neustále setrvávat ve stavu milosti, abyste bránili svou víru. Modlete se za mé 
posvěcené služebníky, kteří jsou vlažní ve své víře, neboť budou vtahováni do náruče 
podvodníka. Bude je přitahovat, protože jim bude nabízet vzrušení, vášeň a takzvanou lásku, 
která bude egoistická, a jeho charizmatickému zjevu bude těžké odolávat. Když se vy, moji 
posvěcení služebníci vydáte touto cestou, tak budete pro Mne ztraceni navždy.  
 
Možná se ptáte, proč by měly tyto události přinášet takové těžkosti? Budete se pak divit, proč 
dovolím, aby se tyto události staly. Určitě by Ježíš ve svém milosrdenství nedopustil takové 
překážky? Ale Já je musím dovolit, neboť jen skrze tyto výzvy se může odehrát konečná 
bitva mezi mým Věčným Otcem a Zlým. Bez této poslední konfrontace nemůže být on, Satan, 
konečně uvržen do propasti věčného pekla.  
 
Mějte se na pozoru před tímto podvodem. Nedovolte, aby tímto způsobem byly ztraceny 
vaše duše. Modlete se, modlete se, modlete se za milost schopnosti rozpoznat a vidět 
falešného proroka takového, jakým je. Je to démon, vyslaný z hlubin pekla, aby vás zmátl. 
Buďte vděční, že jste jeho cílem. Kvůli vaší oddanosti ke Mně budete podrobeni rozhodující 
zkoušce – zkoušce víry. Takové zkoušce už nikdy více nebudete muset čelit. Tak buďte 
připraveni. Obraťte se ke Mně, všichni moji posvěcení služebníci, dříve, než bude příliš 
pozdě.  
 
Váš milovaný Spasitel  
Ježíš Kristus  
 

050. Zánik demokracie – kněží budou souženi 
Čtvrtek, 3. března 2011 v 23:00 
 
Ó, vroucně milovaná dcero, jsem rád, že Mi dnes večer věnuješ svou pozornost. Tvá 
nepřítomnost Mě trochu bolela, ale věděl jsem, že se ke Mně brzy vrátíš. 

Poslouchej, prosím, pozorně. Přestože si uvědomuji, že jsi zaneprázdněná svým životem, 
musíš pochopit naprostou důležitost těchto poselství. Dostáváš moje Slovo v nejhistoričtější 
epoše od počátku dějin. Protože teď, v této době, zažije svět takové změny, jaké lidstvo 
dosud nevidělo. 

Připravte se, děti moje, ať už jste na světě kdekoliv. Neboť už velmi brzy dostane každý 
z vás jeden z nejvzácnějších darů mého milosrdenství. Moje Varování, které dostanete, všude 
rozšíří obrácení. Až to nastane, ve chvíli, kdy se dění na zemi zastaví, se přijetím Pravdy 
všude rozšíří Láska. 

Pro lásku a světlo, které skrze vás budou vyzařovat, bude pro Satanovy přívržence těžké 
obhájit svoje zlé jednání. I když tato velká událost, která vás vyděsí, přinese mnoho 
obrácení, je ještě třeba, abyste se na ni připravili. 

Přijměte skutečnost, že se toto proroctví naplní. Jen málokteří je budou popírat v čase, kdy 
nastane, i po něm. A přece se ještě najdou mnozí, kteří se budou i nadále ode Mne odvracet. 
Velké pronásledování bude následovat.  

Kněží budou trpět 
Moje armáda milovaných následovníků statečně povstane, aby obhajovala moji existenci. 
A přece ti, u nichž byste to nejméně očekávali, včetně vůdců mé křesťanské církve, se přidají 



na stranu Zlého a jeho parazitů. Budou svedeni pro svou slabou víru. Zjistíte, že moji svatí 
zástupci, moji oddaní, posvěcení služebníci, budou muset obhajovat svoji víru. Krutost, jaké 
budou vystaveni, bude podobná té, jakou jsem zakusil Já od svých katů. Neztrácejte to ze 
zřetele, vy všichni, kteří Mě následujete. Odolejte pokušení a nedejte se svést na cestu 
zrádců, i když máte strach. Nikdy se nedejte zlákat falešnými sliby. Buďte stateční. Modlete 
se, abyste byli posilněni. 
 
Pronásledování nebude trvat dlouho 
Věřící, dodávejte si sílu navzájem, protože i ti, kteří jsou vám nejbližší, se odvrátí od víry. 
Budete si připadat osamělí, znevážení a veřejně zesměšnění. Nevšímejte si jejich posměšků. 
Já vás všechny povedu a ochráním, protože tento čas nebude trvat dlouho. Nejbolestivější 
utrpení, které zakusíte, bude jejich nevěra ke Mně, k Pravdě. 
 
Nekřesťanské národy budou vykonávat kontrolu 
Modlitba pomůže zeslabit některé z katastrofických událostí, které se mají stát. 
Pronásledování, které bude uvaleno na ty, kdo věří ve Mne a v mého Věčného Otce, bude 
vycházet z národů, jimž chybí láska. Láska k Bohu. Jediná láska, kterou udržují ve svých 
srdcích, patří moci nad méně šťastnými zeměmi. Kontrola a vláda je jejich prvořadým cílem. 
Sláva a úsilí o bohatství a vlastnictví nad vámi, vaší zemí a těmi, kteří Mě odmítají odsoudit. 
Když se vzdáte, moje děti, tak zjistíte, že je velmi těžké se vrátit na původní cestu, nebo opět 
nasměrovat svoje kroky ke Mně. Bude si to vyžadovat výjimečnou odvahu vzhledem k velmi 
mocnému protivenství. Ale vy zvítězíte. Pokud trpíte proto, že ve svých srdcích cítíte vášnivou 
lásku k Bohu, mému Věčnému Otci, potom to přijmete s radostí ve vašich duších. 
 
Vzestup nových diktátorů 
Náhlé změny v globální situaci, které se až dosud zdály jako nevýznamné nepokoje, 
přerostou do skutečných válek. Války povedou k nedostatku potravin. Demokracie bude 
rychle na ústupu a vyvstanou zlověstné diktatury. Ale tyto diktatury budou velmi obezřetné 
s ohledem na to, jak budou vnímány. Přijdou jako zprostředkovatelé míru a "zachránci". Jako 
protihodnotu za to, že vám nakrmí ústa, budou mít pod kontrolou vaše vlastnictví, které pak 
bude patřit jim. Budete si muset vyžádat povolení, abyste nasytili svoje rodiny. Abyste mohli 
cestovat, budete potřebovat speciální formu identifikace a bude od vás požadováno, abyste 
přijali značku – značku šelmy. Utečte, moje děti. Schovejte se. Neboť to není ještě všechno. 
Budou vám diktovat, jak se máte modlit, protože to není Bůh, k němuž se obracejí. Ti jsou, 
děti moje, armádou Satana, která vám chce ukrást vaše duše. 
 
Vy, kdo věříte ve Mne, připravte se. Okamžitě se vraťte do vašich kostelů. Modlete se 
k Bohu, Věčnému Otci. Shromážděte se do skupin a modlete se, modlete se, modlete se. 
Žádejte o svátost smíření, abyste potom, co uvidíte Varování, přijali s pokorou stav svých 
duší. Nemáte se čeho obávat. 

Modlete se za vaši rodinu a přátele. Za vaše děti, za vaše sousedy. Je zapotřebí, abyste se 
všichni připravili. Tak mnoho z vás se potom obrátí, až se stanou svědky pravdy o mé 
existenci. Tak mnoho nebude schopno snést šok, až uvidí, jak Mě urazili. Ostatním to bude 
jen lhostejné. Hodiny teď tikají. 

Proste Mě o pomoc 
Všechna předpověděná znamení jsou kolem vás, děti. Všímejte si jich a přijměte je za to, čím 
jsou. Revolty. Zemětřesení. Záplavy. Klimatické změny. Tyto události budou přibývat. Peníze 
se teď stávají vzácnější a stejně tak to bude i s vaší potravou. Nemyslete si, že všechno je 
ztraceno, neboť když Mě budete prosit o pomoc, budou vaše modlitby vyslyšeny. Všechny 
vás budu držet za ruku a pomůžu vám dostat se přes tento chaos. Musíte však otevřít svá 
srdce. Zmařte každý pokus Zlého, aby vás nesvedl a nevtáhl do svých zlověstných plánů. 



Zachovejte si čistotu srdce a mysli. Buďte pokorní ve svých postojích. Nikdy však nemějte 
strach hájit vaše právo věřit ve Mě. 
 
Čas připravit si duše 
Nastal čas. Děti moje, teď jděte a připravte si svoje duše. Skrze svátosti hledejte potřebné 
milosti k posvěcení vašich duší. Potom Mě požádejte, abych vás vzal do své náruče a proste 
Mě o spásu. Má láska a soucit, které chovám ke každému jednomu z vás, jsou mimo vaše 
chápání. Varování, jeden z nejmilostivějších darů, jaký vám všem mohu dát, než se uskuteční 
poslední soud, musíte přivítat. Děkujte, že vám byl dán tento úžasný dar. Protože, až 
nastane obrácení v každém koutu světa, budete skutečně připraveni na nové nebe a zemi, 
které potom splynou v jedno – můj ráj a nádherné dědictví, na které má nárok každý jeden 
z vás – pokud se tak rozhodnete. 
 
Očekávejte teď moje Varování, mé děti, protože čas je už velmi blízko. 
 
Váš milující Spasitel, spravedlivý soudce a milosrdný Ježíš Kristus 
 
051. Všichni křesťané – konejte teď pokání, katolíci – modlete se za papeže 
Benedikta 
Sobota, 5. března 2011 v 10:00 
 
Moje milovaná dcero, opět jsme spolu sjednoceni. V těchto posledních dnech jsi byla 
zaneprázdněná. Všimla sis, že tě posiluji dvojím způsobem – ve víře i na těle? Je to proto, 
že Mě tvoje práce tak těší. Jak pokračuješ ve zveřejňování těchto poselství, prosím, povzbuď 
tolik lidí, kolik znáš, aby se rychle snažili o smíření za svoje hříchy. Nezáleží na tom, jakého 
křesťanského vyznání jsou. Musí ukázat svoji pokoru a věrnost ke Mně skrze čin hledání 
vykoupení. 
 
Tento jednoduchý úkon je posilní během události, kterou označuji pojmem Varování. Všichni 
konejte pokání, abyste zachránili svoje duše. Připravte se ihned na Varování, protože ti z vás, 
kteří nejsou ve stavu milosti, to nemusí přežít. 
 
Moje milovaná dcero, chci od tebe, abys pokračovala v rychlém šíření těchto poselství. Už 
předtím jsem ti vysvětlil, že musí být předána v nejkratším čase co možná nejvíce lidem. Jak 
se toto Varování blíží, tak se také blíží událost, týkající se svatého Vatikánu. 
Pros každého, aby se modlil za mého milovaného svatého vikáře papeže Benedikta, neboť je 
obklopen nepřáteli mého Věčného Otce. Modlete se za ty kněze, kteří nikdy nezakolísali ve 
své víře ke Mně, nebo k mému Věčnému Otci. 
 
Vzestup falešného proroka 
Je zapotřebí, se teď intenzivně modlit, neboť se všichni stanete svědky důsledků tohoto 
útoku na mého svatého vikáře. Modlete se, modlete se, modlete se, aby byl falešný prorok 
rozpoznán jako ten, čím je. Sledujte jeho chování, jak se snaží upoutávat na sebe pozornost 
v každodenních událostech, jakož i to, jakým způsobem mu budou moji posvěcení služebníci 
v bázni padat k nohám. Potom pozorně poslouchejte, co bude říkat. Jeho pokora bude 
falešná, jeho záměry zlomyslné a láska, kterou vyzařuje, se bude všechna týkat jen jeho. 
Bude se jevit jako novátorský, dynamický – přinášející závan čerstvého vzduchu. I když je 
činorodý a energický, jeho síly nebudou pocházet od Boha, Věčného Otce. Pocházejí od 
Satana, od Zlého. 
 
Modlete se, modlete se, modlete se děti moje, neboť musíte být ostražité. Potřebujete Mě, 
abych vás teď vedl, když jsou tato poselství odhalována lidstvu. Buďte silné a věrné mému 



učení. Modlete se ve skupinách. Modlete se svatý růženec, abyste vyhledaly ochranu před 
Zlým. 
 
Pamatujte si jedno. Moje učení se nikdy nezmění. Je stále stejné, jaké vždycky bylo. Jak už 
jsem řekl dříve, když zjistíte, že je pozměněno, oslabeno, nebo – což se stane – překrouceno 
do té míry, že se bude zdát divné, nebo v rozporu s mým učením, odvraťte se od něj 
a poproste Mě, abych vás vedl. 
 
Váš božský Spasitel 
Ježíš Kristus 
 
052. Slova útěchy těm, kdo zpochybňují tato poselství 
Neděle, 6. března 2011 v 15:00 
 
Moje dcero, zůstaň silná. Nemusíš se mučit čtením komentářů na internetu, které vyjadřují 
nenávist, jakou mnoho, mnoho mých dětí ke Mně pociťuje. Moje odmítání se nezačalo ani 
neskončilo mým ukřižováním. Dodnes pokračuje jako přímý důsledek nenávisti, kterou mezi 
moje děti rozsévá Satan. Budeš trpět v mém jménu, jakož i moji milovaní následovníci, kteří 
se opováží Mě bránit. To, Má dcero, není nic nového. Je to pro tebe jen šokující, být toho 
svědkem. 
 
Dokonce i moji následovníci, kteří o sobě tvrdí, že ve Mne věří, budou pokládat tato poselství 
za těžko stravitelná. V čase, kdy bude podán důkaz, všichni ti, kdo tvrdili, že Mě nenávidí, 
přehodnotí svoje názory. Někteří budou plakat, až jim bude ukázána sladkost pravdy. Jiní 
budou i nadále pochybovat a zpochybňovat, neboť udělají tu chybu, že ke svému rozhodnutí 
dojdou jen na základě lidského uvažování. 
 
Teď jdi a modli se za všechny ty, kteří zpochybňují tato poselství. Je jen správné, že tak 
dělají. Protože ti, kdo přicházejí v mém jménu, musí připustit, že budou čelit zpochybňování 
– a to právem. Proto by na všechna poselství mělo být pozorně pohlíženo. 
 
Jdi teď v pokoji a v lásce. A pamatuj si, že Já miluji všechny mé děti, včetně těch, kteří 
prohlašují, že Mě nenávidí. 
 
Váš milující Spasitel, Ježíš Kristus, soudce všeho lidstva 
 
053. Lidstvo bude trestáno v tomto roce očisty 
Pátek, 11. března 2011 v 15:30 
 
Moje milovaná dcero, očista, která na lidstvo přichází válkami, zemětřesením, výbuchy sopek, 
tsunami, vedrem a sesuvy půdy, bude pokračovat kvůli hříchům lidstva. 
 
Jen ti, kdo se obrátí ke Mně, svému božskému Spasiteli a svému Stvořiteli, mému a vašemu 
Otci, mohou být zachráněni. Nikdy se nedívejte na mého Otce se strachem, protože On 
miluje všechny svoje děti. Přesto použije trest na ty, kdo odmítají přijmout jeho existenci. 
Jeho trpělivost se teď chýlí ke konci, protože zlo, nedostatek víry a obscénní sebeláska 
člověka i nadále přetrvávají. 
Můj Věčný Otec, Bůh – tvůrce a Stvořitel všeho, miluje všechny své děti s něžností, kterou 
pociťují rodiče vůči svým dětem. Ale jak už to rodiče dělají – zodpovědní rodiče – trestají 
svoje děti, když se dopustí agresivních činů, nebo takových, které už není možné akceptovat. 
Stejně tak v tomto čase i hněv mého Otce dopadne teď na svět. Tento rok, má dcero, jak už 
jsem řekl, je rokem očisty. 



 
Všude lidé pochopí, že tyto události nejsou přirozené. Jsou způsobeny Božím zásahem, aby 
člověk konečně pochopil pravdu Písma. 
 
Modli se, modli se za obrácení. 
 
Váš milovaný Ježíš Kristus 
 
054. Zemětřesení v Evropě a světová válka 
Pátek, 18. března 2011 v 00:00 
 
Má vroucně milovaná dcero, přicházím tento večer, abych s tebou mluvil s velikou láskou, 
protože znám tvá muka, která prožíváš. Utrpení, které jsi nabídla za duše, znamená, že by 
jinak musely čelit zatracení, kdybys to neudělala s radostí. 
 
Má dcero, tato poselství jsou pravá, ale musíš se Mnou komunikovat během modlitby, nebo 
po ní. Je to důležité, protože podvodník se někdy může pokusit komunikaci zachytit, pokud 
nejsi se Mnou v tiché modlitbě. 
 
Světová válka    
Má dcero, proroctví, o kterých jsem mluvil, se brzy naplní. Mému milovanému vikáři ve 
Vatikánu už nezbývá mnoho času, vzhledem k událostem, které se staly v březnu. Jiné 
události, jichž lidstvo bude svědkem, včetně zemětřesení v Evropě, bude mnohé šokovat. 
Ale tato očista pomůže lidi sjednotit a bude pro dobro všech. Jiné globální události, včetně 
vulkanických erupcí, se přihodí nyní (detaily byly proroku sděleny) – zatímco do války na 
Středním východě se zapojí jiné národy. Tyto jiné národy ze Západu vyvolají reakci Ruska 
a Číny. Všechno vyústí do světové války. 
 
Modlitby mohou zmírnit tvrdost těchto událostí 
Varování se uskuteční už brzy. To vyvolá obrácení. Obrácení zmírní pomocí modliteb rozsah 
a tvrdost těchto událostí.  
 
Utrpení přinese pokoru – pokora zachrání duše       
Má dcero, až svět bude zakoušet tyto znepokojivé události, pak ti, kdo trpí, budou poníženi. 
Pokorou mohou být zachráněni. To vše je nutné, abych připravil svět na můj Druhý příchod. 
Tento čas už není příliš daleko. Tento den, má dcero, bude pro věřící dnem veliké slávy. 
Udržuj si myšlenku na tento den v popředí ve své mysli, protože jakékoliv předešlé utrpení, 
které jsi snášela pro mé jméno, bude pak zapomenuto. 
 
Všechna proroctví, předpověděná v Knize Zjevení, se nyní odhalují světu. Těm, kteří 
skutečně rozumí významu těchto událostí: Prosím, prosím, vysvětlete jejich důležitost 
ostatním, o potřebě prosit Boha o odpuštění, nutného k očistě jejich duší.  
 
Nedůvěra k mým poselstvím 
Má dcero, vždy, vždy naslouchej mým poselstvím svým srdcem. Ty víš, že pocházejí ode 
Mne, božského Spasitele, i když ostatní tě někdy budou přesvědčovat, že tomu tak není.                                                                                    
To Mě velice zraňuje. Rozumím mnoha tvým vlastním pochybnostem, které vycházejí ze 
starosti, že bys nerada svedla lidi na scestí. Musíš se nyní konečně zbavit všech takových 
myšlenek.  
 
Odevzdej Mi svou vůli 



Ty, mé dítě, bys byla silnější, kdyby se ti dostalo potřebné duchovní podpory od kněze. Žel, 
ani jeden nechce přijmout můj kalich náležitým způsobem – a to je skutečnost, kterou 
považuji za hluboce urážlivou. Takže teď Mi musíš úplně důvěřovat. Úplně Mi odevzdej svou 
vůli a všechno se bude zdát mnohem jasnější. Každý den se modli můj růženec Božího 
milosrdenství tak, jak jsem to žádal dříve a stejně tak i svatý růženec. Také se nejméně 
jednou týdně účastni adorace v kostele. Všechny tyto malé dary pro Mne tě přivedou blíže 
ke Mně. Čím blíže budeš, o to lehčí a jednodušší se stane tvá práce. 
 
Obhajuj tato poselství 
Měj v úctě toto nejsvětější Písmo. Obhajuj je. Přijmi, že bude napadáno a trháno ve dví 
hlavně těmi, kteří tvrdí, že jsou experty a kteří v něm budou vyhledávat pasáže, které podle 
nich, odporují mému učení. Jediný protiklad bude v jejich vlastním chybném výkladu mého 
učení. Tedy tam, kde překroutili a nesprávně vyložili moje svaté Slovo, protože jim vyhovuje, 
aby tak činili. 
 
Důležitost zůstávat ve stavu milosti 
Má dcero, ze srdce jsi Mi chyběla, a také tvá blízká komunikace se Mnou. Pros Mě o milosti, 
abys zůstala silná, a budou ti dány. Mám s tebou plány, má dcero. Jsou velmi důležité. To je 
i důvod, proč je nevyhnutelné, aby tvoje duše byla očištěna a abys vždy setrvávala ve stavu 
milosti. Budeš trpět, má dcero, dokud se nezavrší tvoje proměna ke konečné duchovní 
dokonalosti. Já tě však na ni připravím. Názory jiných by ses neměla zabývat. Ti, kteří nejsou 
ve světle a vyvádějí tě z klidu, těch si nevšímej. Modli se za ně. Buď si však vědomá toho, že 
tě mohou ode Mne vzdálit až natolik – bez toho, že by sis to uvědomovala – že časem 
uzavřeš pro Mne své srdce. 
 
Svatý Augustin a svatý Benedikt s tebou oba spolupracují. Přivolej si je na pomoc a shledáš, 
že všechno bude pro tebe lehčí. Je těžké konat mou práci a plnit ty úlohy, o které tě žádám. 
Každičký krok na této cestě bude provázen pokusem vyvést tě z míry. Hněv, rozčarování 
a hádky vyvstanou kolem tebe a stanou se intenzivnějšími. Všechny jsou určeny k tomu, aby 
oslabily tvoji vůli, pokud to dovolíš.  
 
Musíš vysvětit svůj domov a stále s sebou nosit růženec, Benediktinský kříž a také svěcenou 
vodu. Buď statečná. Úplně Mi důvěřuj. Tak už pojď a daruj Mi teď svou svobodnou vůli a Já 
ti udělím všechny milosti, které jsou zapotřebí, abys přivedla mé dílo k dokonalosti. 
 
Miluji tě, moje vyvolená dcero. I nadále tě budu dělat silnější, než jsi. Budu tě vést. K tomu, 
aby to bylo skutečně účinné, musíš se Mi odevzdat svým tělem, myslí a duší. Ale tato oběť 
musí vyjít od tebe a musí Mi být dána jako vzácný dar. Já si ji nemůžu od tebe jen tak vzít, 
protože tvoje svobodná vůle je výjimečným darem Boha, mého Věčného Otce. 
 
Jdi teď v pokoji, má dcero. Přenechej Mi svoje starosti a obavy. Osvoboď svou mysl, tělo i 
duši. Tehdy, až Mi odevzdáš svoji svobodnou vůli, se konečně se Mnou sjednotíš. Tento dar 
pro Mne zajistí, že moje Slovo bude ještě účinněji slyšeno po celém světě. 
 
Váš milovaný Spasitel lidstva 
Ježíš Kristus, spravedlivý soudce 
 
055. Modli se za ty, kteří ti způsobují bolest 
Pondělí, 21. března 2011 v 23:00 
 



Moje milovaná dcero, dnes večer cítíš pokoj, jaký jsi už dlouho necítila. Má dcero, byla jsi 
týrána mistrem klamu a teď, díky milostem, které jsem ti udělil, účinky takových útoků už 
více nepocítíš. 
 
Poslal jsem ti čistou duši, aby tě vedla. Bude tě držet za ruku a vést tě ke Mně a k Pravdě. 
Má milovaná dcero, teď chápeš, jaké to je trpět v mém jménu. Víš jaké to je, když jsi 
veřejně zesměšňována, když se ti za zády vysmívají a když jsi obviňována za provinění, za 
které neneseš vinu. A to všechno v mém jménu. Raduj se, má dcero, protože to znamená, že 
ses teď dostala blíže k jednotě se Mnou. Modlitba, jak jsi teď konečně pochopila, tě udrží ve 
stavu milosti a pokoje. 
 
Má dcero, neodsuzuj ty, kteří ti způsobují bolest. Modli se za ně. Odpusť jim. Ale ty už jsi to 
udělala, že je to tak? Teď chápeš Pravdu mého učení. Udělám tě silnější a silnější, má dcero. 
Nikdy se neboj. Jak jsem ti už řekl dříve, podvodník nikdy neukradne tvoji duši. Pevně tě 
držím ve své náruči a slibuji, že kdybys zbloudila, vždy tě přitáhnu zpět ke Mně. 
 
Teď musíš nabýt sílu a odvahu, abys oznamovala moje božská poselství světu. Je to 
naléhavé. Víš, co je třeba dělat. Přivolávej Mě každou minutu do svého srdce. Miluji tě, má 
statečná, drahá dcero. Jsem hrdý na tebe, jak klidně obhajuješ Pravdu a neodmítáš tato 
posvátná poselství, protože teď znáš Pravdu. 
 
Tvůj milující Spasitel, Ježíš Kristus 
 
056. Význam a síla modlitby 
Čtvrtek, 24. března 2011 v 23:00 
 
Má vroucně milovaná dcero, s velkou radostí se dnes večer s tebou znovu sjednocuji. Teď jsi 
naplněná milostí rozlišování a máš jasnou představu o cestě, kterou musíš jít. 
 
Tím, že ses odevzdala do jednoty se Mnou, jsi teď konečně svobodná. Svobodná od 
pochybností, s čistým svědomím, silnější než před tím a připravená odhalit světu můj slib. Mé 
Slovo vyjadřuje naléhavou potřebu být připravení k otevření svých srdcí ve chvíli, kdy vám 
všem budou ukázány vaše hříchy. 
 
Připraveností a včasným varováním může být zachráněno mnohem, mnohem více duší. Čím 
více obrácení, o to menší bude pronásledování, které bude následovat. Moje dcero, nikdy 
nepodlehni sebeuspokojení, ani bys neměla mít strach z budoucích událostí. Všechno pomine 
a místo toho zavládne šťastnější svět s větší láskou. 
 
Poselství prostě všem připomínají Boží existenci 
Řekni všude mým lidem, že tato poselství jsou jednoduchou připomínkou všem Božím dětem, 
že On existuje. Musí si také uvědomit, že jejich duše jsou nejdůležitější částí jejich lidské 
podstaty. Péče o jejich duše je životně důležitá, když se chtějí podílet na nádherné 
budoucnosti, která je všechny očekává. Lidé si prostě potřebují připomenout Desatero 
přikázání a ctít je. Potom všechno, co potřebují udělat, je, řídit se mým učením a žít svoje 
životy tak, jak jsem jim řekl. 
 
Důvod, proč dávám proroctví, je dokázat mým milovaným následovníkům, že dochází k 
Božímu zásahu. Doufám, že takto otevřou svá srdce a dovolí Pravdě, aby do nich pronikla. 
 
Boží láska přináší mír 



Mnoho lidí vyznává moje učení jen svými ústy. Jiní je zase považují za nudné a únavné. Bojí 
se, že když Mě budou napodobovat, tak přijdou o pohodlí, o kterém jsou přesvědčeni, že jim 
je do jejich životů přenesou jen materiální věci. Co však nedokážou pochopit je to, že 
jediným skutečným potěšením, jaké případně mohou zakusit, je Boží Láska. Tato láska může 
vstoupit do vašich životů jen tehdy, když se prostřednictvím jednoduché modlitby přiblížíte ke 
Mně a k mému Nebeskému Otci. Když jednou zakusíte tento pokoj, tak zjistíte, že jste 
osvobozeni od starostí a stresů. 
 
Účinek žádného množství stimulujících preparátů se nemůže rovnat euforii, která se 
dostavuje, když se přiblížíte k mému srdci. Tato láska nejenže pronikne celým vaším tělem, 
myslí a duší, ale umožní vám žít i svobodnější život. Zakusíte hluboké uspokojení, jaké jste 
dosud nepoznali. Potom budete překvapeni, jak málo se už vás dotýká svět materiálního 
luxusu. Ztratíte o tyto věci zájem, a to vás překvapí. 
 
Ó děti, kdybyste se jen pokusily přijít blíže ke Mně, staly byste se konečně svobodné. Už 
byste více necítily prázdnou beznaděj ve vaší duši. Místo toho byste byly klidnější, méně 
uspěchané, měly byste více času zajímat se o druhé a cítily byste pokoj, který byste ze sebe 
vyzařovaly. Ostatní by byli k vám přirozeně přitahováni. Budete se divit, proč tomu tak je. 
Nestrachujte se, neboť je to působení Boží milosti. Když jste všichni naplněni milostí, je to 
jako nákaza, která se potom šíří na jiné prostřednictvím lásky. Tak to potom pokračuje dál. 
 
Proto vás, děti, prosím, abyste pamatovaly na význam modlitby. Síla, kterou plodí a rychlost 
s jakou se šíří, zahalují všechny ty šťastné duše, které jsou vtahovány do tohoto oblaku 
lásky. 
 
Satanova síť klamů vyvolává strach 
Tak, jako modlitba a láska jednoho k druhému nabírá na síle, tak je tomu i s nenávistí, 
kterou chrlí Satan. Podvodník, pracující skrze lidi, kteří nemají víru, nebo se lehkovážně 
zaobírají temnými duchovními, okultními hrami, rozšiřuje svůj klam. V jeho síti uváznou 
dokonce i ti, kteří mohou mít pocit, že žijí poměrně dobrý život. Tato jemná síť může polapit 
každého, kdo si nedá pozor. Jediným společným jmenovatelem je to, že všichni, kteří jsou 
polapeni, pociťují nepokoj, úzkost, zoufalství a strach. Tento strach se velmi rychle mění 
v nenávist. 
 
Poběžte ke Mně všichni. Nečekejte, až se váš život obrátí vzhůru nohama zbytečným 
zármutkem. Neboť Já jsem vždy přítomen – pozorující, čekající a doufající, že každý z vás 
zanechá svou pýchu, abych mohl vstoupit Já a obejmout vás. Choďte do svého kostela 
a modlete se ke Mně. Mluvte ke Mně doma, po cestě do práce. Kdekoliv právě jste, volejte 
Mě. Poznáte dost rychle, jak vám odpovím. 
 
Probuďte se – otevřete svá zavřená srdce 
Probuďte se, děti. Ještě si stále neuvědomujete, že Mě potřebujete? Kdy konečně otevřete 
svá zavřená srdce a necháte Mě vejít? Neplýtvejte vzácným časem pro své vlastní zájmy 
a zájmy vaší rodiny. Já jsem Láska. Potřebujete moji lásku, abyste uhasily své vysušené 
a špatně živené duše. Moje láska, když ji jednou zakusíte, pozvedne vašeho ducha a dovolí 
vám, abyste znovu pocítily skutečnou lásku. Tato láska potom otevře vaši mysl Pravdě – ke 
slibům, které jsem dal každému jednomu z vás, když jsem pro vás zemřel na kříži. Miluji vás, 
děti. Prosím, projevte Mi lásku, o kterou vás úpěnlivě prosím. Nezůstávejte pro Mne 
ztracené. Je málo času, děti, abyste se vrátily ke Mně. Neotálejte. 
 
Váš milující Spasitel 
Ježíš Kristus 



 
057. Ruka mého Otce teď dopadne na tento nevděčný, slepý svět 
Pondělí, 4. dubna 2011 v 19:00 
 
Má vroucně milovaná dcero, čas už nepracuje pro nás. Protlač, protlač tato poselství do světa 
tak daleko, jak jen můžeš. Čas Varování je už velmi blízko. Řekni mým následovníkům, aby 
z víry ke Mně pomohli obrátit nevěřící a připravili je na Varování. 
 
Má dcero, pokud se ještě zabýváš myšlenkami o pravosti těchto poselství, tak ztrácíš 
drahocenný čas. Mé milované duše, které touží po spáse, už nemají čas. Hřích, má dcero, 
bují a šíří se jako virus do každého koutu světa. Satan uvádí lidstvo do zmatku. On je všude. 
Trápí dobré duše, stejně jako ty, které jsou pro Mne ztraceny. Musí být zastaven. Při tom 
pomůže modlitba a šíření mého Slova. Pověz mým následovníkům, jak Satan zamořil lidstvo. 
Nejen, že je přítomen v globálním neklidu, ale zamořuje ty, kteří se domnívají, že jednají v 
zájmu spravedlnosti. Je dokonce přítomen v mladé, bezstarostné společnosti, v její hudbě 
a kultu celebrit. 
 
Zachraňujte teď tyto duše modlitbou růžence Božího milosrdenství. Rozšíření této modlitby je 
věcí mimořádné důležitosti. Pocit paniky, hrůzy, neklidu a zatrpklé nenávisti, jenž je nyní 
rozšířen po celém světě, je hluboce prociťován Mnou, božským Spasitelem, jenž prolévá 
nekonečný proud slz pro tyto ztracené duše. 
 
Cožpak mohou lidé nevidět tuto nenávist vůči nim, přítomnou v každém koutu? Cožpak 
nevíte, že je to Satan, mistr klamu, kdo je u díla? Jak se tato ďábelská nenávist a odporné 
ukrutnosti rozšiřují jako požár, tak také ruka mého Věčného Otce nyní dopadne na tento 
nevděčný, slepý svět. Tak jako budou pokračovat zvěrstva lidí, kdy se vzájemně terorizují 
a vraždí, tak také bude přibývat přírodních katastrof jako trest za hřích člověka proti člověku. 
Tento trest teď postihne svět. 
 
Bitva za záchranu duší začala  
Bitva za záchranu duší začala. Modlete se usilovně za sebe a za vaše rodiny. Neboť mnoho 
nevinných duší bude dostiženo tímto neštěstím. Nemějte strach, protože ti, kteří zůstanou 
věrní Mně a mému Věčnému Otci, budou zachráněni. Kdyby můj Věčný Otec nyní 
nezasáhnul, tak by člověk způsobil genocidu takového rozsahu, že by lidská populace byla 
zmenšena v obrovských proporcích. 
 
Boží milosrdenství 
Všichni se pevně držte vaší víry, protože bez vaší víry by bylo těžké snášet vaše utrpení. 
Pochválen buď můj Otec, že Mi udělil dar Božího milosrdenství. Mé milosrdenství nezná 
hranic, a to vám všem bude nyní dokázáno. Tento oceán čisté, nezředěné lásky bude vylit na 
všechny mé děti, aby vás pomohl zachránit od nenávisti a zla, které je šířeno Zlým. Umyjte si 
teď vaše duše v mé lásce prostřednictvím modlitby, protože čas se již krátí. 
 
Nezapomeňte, že vás všechny miluji. Můj dar milosrdenství je pro všechny, dokonce i pro 
hříšníky ve smrtelném hříchu. Těm bude dána příležitost k pokání. K porážce Satana. K tomu, 
aby se sjednotili se Mnou a vešli do mého vždy milosrdného království. 
  
Dívejte se k nebi. Nechejte Mě vás vzít a všechny obejmout v mé náruči. 
 
Váš milující Spasitel  
Vždy milosrdný soudce 
Ježíš Kristus 



 
058. Nikdy nesuďte jiná náboženství, víru nebo sexuální orientaci 
Středa, 6. dubna 2011 v 00:05 
 
Má milovaná dcero, muka, která snášíš, jsou vyvolána podvodníkem, jenž se tě stále pokouší 
svést k tomu, aby ses vzdala práce na tomto nejsvětějším díle. Trhá tě na kusy. Přijmi to. 
Nikdy nepochybuj o mém Božím Slovu a nesejde na tom, jak těžké to pro tebe může být. 
Odměním tě duchem pokoje, když se Mi zcela odevzdáš. Říkej Mi to každý den, po celý den a 
pros Mě o milosti, abych tě naplnil radostí, jakmile na tebe mistr klamu zaútočí. Zůstaň silná, 
má dcero. Nikdy se nevzdávej. Udržuj svou mysl čistou od nepořádku a soustřeď se na má 
poselství světu. Jsou to dnes nejdůležitější poselství pro lidstvo. Jsou jimi lidstvu dávány 
pokyny, jak ještě jednou najít správnou cestu ke Mně. 
 
Lidé jsou mým učením zmatení  
Mnoho lidí je nyní ztraceno. Jsou zmateni mým učením a mnoha způsoby, jakým je 
vykládáno, oslabeno, nebo změněno. Jak je k němu něco přidáváno, nebo zase odebíráno. 
Mé děti potřebují dnes vedení, aby mohly hledat milosti, které potřebují k tomu, aby se staly 
znovu silné a dobré mysli. K tomu mohou dojít jen modlitbou a přijetím mého učení. 
 
Nevylučuji ani jednu jedinou duši na světě 
Mé děti, které se obrátily, to vědí a prostřednictvím svátostí přicházejí blíž ke Mně. Avšak pro 
ty toulavé, ztracené děti se musí začít od samého začátku a připomínat jim Desatero 
přikázání, které dal světu Mojžíš. Je dnes mnoho, mnoho dětí, které si toho nejsou vědomy. 
Nevylučuji ani jednu jedinou duši na světě, a nezáleží na tom, jaké náboženství vyznává. 
 
Varování věřícím, kteří povýšeně shlížejí na jiná vyznání víry 
Vymezují-li se moji věřící mezi sebou, považují-li se za lepší, nebo vyvyšují-li se na účet 
jiných, kteří jsou v nevědomosti o mém učení, pak se chovají stejně, jako farizeové. Hanba 
těm, kteří se cítí povýšeně vůči duším, které potřebují osvícení. Hanba těm, kteří jsou si 
vědomí Pravdy a vysmívají se jinověrcům. Těm, kteří si myslí, že zasvěcením do Pravdy 
a účastí na nejsvětějších svátostech jsou důležitější v mých očích. Ano, tito oddaní 
následovníci přinášejí do mého srdce útěchu a radost. Ale když odsuzují, nebo soudí jiné pro 
jejich víru, hrubě Mě urážejí. 
 
Moji následovníci, otevřete oči k jednoduché a prosté pravdě mého učení. Nesuďte ostatní. 
Nedívejte se svrchu na ty, o nichž si myslíte, že jsou hříšníky a ty, kdo odmítají má učení, 
protože jsou vám rovni v mých očích, přestože vám byl dán dar Pravdy. Velmi Mě bolí srdce, 
když takoví následovníci, ačkoliv to míní dobře, předpisují těmto ubohým, ztraceným duším, 
jak mají žít své životy. Jsou tím na špatné cestě. 
 
Nikdy neříkejte lidem jiné víry nebo jiné sexuální orientace, že jsou zatraceni 
Jestli použijete mé učení násilným způsobem tak, že řeknete těm, kteří nejsou moji 
následovníci, že zahynou, nebo utrpí škodu tím, že označíte jejich cesty jako ďábelské, pak je 
učiníte ještě slabší, než byli dříve. Hodně z nich se k vám prostě obrátí zády. Pak jste 
zklamali. Místo kázání projevte soucit. Učte příkladem. Nikdy neříkejte, nebo nezkoušejte 
říkat těmto lidem, že jsou v zatracení v mých očích, protože nejsou. 
 
Miluji každou jednotlivou duši všech náboženství. Všech přesvědčení a všech věr. Všech 
sexuálních orientací. Každá je mé vzácné dítě. Není lepší než jiná. I když hřích bude vždy 
přítomen – všichni jste hříšníci, nezapomeňte na to – bude na každém jednom z vás, aby 
následoval mé učení a šířil mé Slovo. 
 



Obejměte jeden druhého. Jeden druhému projevte soucit. Nikoho nevylučujte, bez ohledu na 
to, zda jsou katolíci, nebo z jiných křesťanských denominací, či muslimové, hinduisté, židé, 
buddhisté – dokonce ani ty z nových kultů, které se objevily a kteří nevěří v Boha, Věčného 
Otce. Modlete se za ně. Učte je o důležitosti otevření jejich srdcí Pravdě. Vyučujte příkladem. 
Rozšiřujte obrácení. Ale nikdy nesuďte jiné, nebo se nepokoušejte vymezovat sami sebe vůči 
těm, kteří nerozumějí Pravdě. 
 
Nikdy si nemyslete, že kvůli tomu, že vám byly dány milosti z nebes pro vaši věrnost ke Mně, 
jste lepší než vaši bratři a sestry. Ano, přinášíte radost mému Nejsvětějšímu Srdci, ale musíte 
přistupovat k druhým milujícím, nikoliv diktátorským způsobem. 
 
Nikdo není hoden, aby soudil jiné 
Nikdo není hoden, aby soudil ostatní. Nezapomeňte tuto lekci – ani jeden z vás není hoden 
soudit nebo hodnotit jiné. Nikdo z vás nemá moc, nebo božskou znalost k tomu, aby pronesl 
jakýkoliv morální odsudek nad jinými. Udržujte si otevřenou mysl a nezapomeňte, že den, 
kdy si začnete myslet, že jste v mých očích důležitější, než ti, které zavrhujete jako hříšníky, 
je dnem, kdy jste začali být pro Mne ztraceni. 
 
Nevyloučím žádné vyznání víry z těchto poselství 
Mé Slovo je nyní dáváno lidstvu jako dar. Každému jednomu z vás. V těchto sděleních se 
nebudu zaměřovat jen na jednu skupinu oddaných následovníků. Vy, kteří rozumíte Pravdě, 
nechejte Mi připomenout, že všechny mé děti na celém světě, zejména zatvrzelí hříšníci a ti, 
kdo nevěří v existenci mého Věčného Otce, Boha Stvořitele a tvůrce všech věcí, mají teď 
přednost. Bude to teď na vás, moji následovníci, abyste se modlili velmi usilovně za ty, kdo 
jsou slepí. Ale dělejte to takovým způsobem, o jakém jsem vás poučil. Konečně 
nezapomínejte, že vás miluji všechny. 
 
Váš milující Spasitel 
Ježíš Kristus  
Král všeho lidstva 
 
059. Tato poselství zachrání milióny duší 
Čtvrtek, 7. dubna 2011 v 22:00 
 
Moje milovaná dcero, dnes ti byly uděleny dary Ducha Svatého spolu se zvláštními Božími 
milostmi. Potom co jsi, má dcero, odevzdala svou svobodnou vůli Mně, budeš se teď řídit 
mou nejsvětější vůlí. Nyní pochopíš důležitost úplné poslušnosti ke Mně ve svých 
myšlenkách, slovech, činech a postojích. Nyní se budeš řídit mým vedením a vyhledat je, než 
uděláš jakýkoliv čin v mém jménu. 
 
Konečně jsi připravena se řídit mými pokyny. Nyní bude třeba, abys Mi obětovala nejméně 
dvě hodiny v modlitbách každý druhý den. Navíc budeš muset následovat poučení mého 
nejsvětějšího duchovního vůdce, jehož jsem ti poslal z nebe. Bude k tobě mluvit tak, jak mu 
přikážu. Dělej přesně to, co ti řekne. Musíš se postarat o to, abys se Mnou rozmlouvala každý 
den, protože ti toho musím hodně říct. 
 
Má dcero, poslouchej od nynějška pouze můj hlas. Piš jen to, co dostáváš ode Mne. Nikdy 
nepřebírej od jiných jejich mínění o těchto nejsvětějších poselstvích. Jsou pouze jedna ústa, 
se kterými s tebou komunikuji, a ta jsou moje. Důvěřuj Mi, má dcero. Důvěřuj Mi zcela. 
Nikdy nezpochybňuj tato poselství, protože jsem to Já, kdo s tebou mluví. Vždy si to 
připomínej. Teď, když Mi důvěřuješ, budeš mnohem silnější. Ujišťuji tě, že nyní budeš 
schopna vypořádat se s útoky Zlého mnohem účinněji. 



 
Buď v pokoji. Láska k tobě, má dcero, se dme v mém srdce, zatímco tvá oddanost a láska ke 
Mně tě naplňuje a dělá tě slabou. Tato mocná láska je čistá ve své úplnosti a nemůže být 
srovnávána s ničím, co jsi kdy zakusila dříve v tomto světě. 
 
Nebesa se radují z tvého konečného odevzdání. Ale nyní se budeš muset připravit, abys 
pomohla zachránit milióny duší. Má dcero, úkol, o který tě žádám je z lidského hlediska 
nesmírný. Ty, má dcero, budeš poslem světu, jemuž přineseš největší díl mého svatého 
Slova, abys jej připravila na můj Druhý příchod. 
 
Vy, mé drahé děti, které miluji s hlubokou vášní, která je mimo vaše chápání, musíte se 
znovu přiblížit k mému Nejsvětějšímu Srdci, dříve, než bude pozdě. Od tebe, má dcero, se 
bude očekávat, že přineseš lidstvu mé Slovo. To není jednoduchý úkol. Způsobí ti utrpení, 
ale musíš pochopit, že je to tvá povinnost ke Mně. Byla jsi povolána, aby ses postarala, že 
prostřednictvím Slova z mých božských úst budou zachráněny milióny duší z ohňů pekla. 
 
Komunikuj teď se Mnou patřičným způsobem. Budu tě stále vést. Pokoj bude s tebou, má 
dcero. Můj Nejsvětější Duch zaplavuje teď tvou duši. Jsi teď plná lásky a radosti a připravená 
k další fázi této Boží mise. 
 
Váš Spasitel 
Ježíš Kristus 
 
060. Má bolest je dnes ještě větší, než byla během mého ukřižování 
Středa, 13. dubna 2011 v 23:00 
 
Má vroucně milovaná dcero, dnes večer pláču s velkým smutkem nad hříchy lidstva, které 
vzrostly s velkou silou, zatímco se čas ve světě blíží k oslavám mého utrpení na kříži. Má 
bolest je ještě větší, než byla během mého ukřižování. Znovu prožívám agonii, jakou jsem 
trpěl, když hříchy lidstva pronikaly mé srdce jako meč, který je teď delší, ostřejší 
a bolestivější.  
 
Slyšte můj nářek. Slyšte můj pláč. Vy všichni, utěšte Mě v hluboké agonii, kterou musím 
snášet. Denně musím zakoušet hluboký smutek, bolest a mučení, které způsobuje člověk 
člověku. Člověk dětem. Tito vrahové netrpí výčitkami, tak infikovány jsou jejich temné duše 
Satanem, mistrem klamu. On nemá soucit se žádným z vás, protože nemá duši. Přesto lidé, 
jako slepí, bláhově podléhají jeho pokušení. Tak otrocky se nechají vtáhnout do jeho 
strašných temnot, že musím spoléhat na vás, věřící, že se budete usilovně modlit za spásu 
takových duší. 
 
Má bolest se stupňuje každým dnem. Hřích není lidmi poznán jako takový, čím ve skutečnosti 
je. V podstatě je to láska sebe sama. Ve své nejhorší formě je to láska všech věcí, které 
jiným způsobí škodu nečestností, násilím, zneužitím a vraždou. Proč lidé zavírají oči, když 
jsou svědky takových ukrutností? Ty oběti jsou zrovna takoví lidé jako vy sami. Modlete se 
usilovně za tyto pachatele, protože jsou také oběťmi. Ony, mé děti, byly polapeny 
podvodníkem, i když mnoho z nich ani nepřipouští, že existuje. 
 
Čas se nyní naplňuje, aby mé Slovo bylo znovu na zemi skutečně slyšeno. Prosím, prosím, 
vysvětlete všem, že budou svědky mého milosrdenství, které přijde na zem během mystické 
události. Je důležité, abyste řekli tolika lidem, jak je to jen možné, aby prosili Boha, Věčného 
Otce, aby prominul každému z vás hříchy, které jste v minulosti spáchali. Udělejte to právě 
teď – a rychle. Zachraňte duše vaše a těch ostatních. I když obrácení se budou šířit, některé 



nešťastné duše ten šok nepřežijí. Modlete se, modlete se, aby nezemřely ve smrtelném 
hříchu. 
 
Prosím, myslete během postního času na mé utrpení a zvažujte oběť, kterou jsem 
dobrovolně přinesl pro všechny, abyste mohli být zachráněni. Potom porozumíte, že 
Varování, které je osvícením svědomí, je můj další dar milosrdenství lidstvu. 
 
Rozšiřujte všude obrácení. Pomozte porazit Zlého modlitbou růžence Božího milosrdenství, 
abyste zachránili duše. Důvěřujte Mi teď a přineste Mě zpátky do vašich srdcí. Spojte se 
navzájem, abyste zachránili lidstvo láskou. 
 
Váš božský Spasitel, Ježíš Kristus  
Syn Boha, Všemohoucího Otce 
Stvořitel a tvůrce všech věcí 
 
061. Jsem přítomen v eucharistii, navzdory nesprávným výkladům mého slibu 
Čtvrtek, 14. dubna 2011 v 00:05 
 
Má vroucně milovaná dcero, nedělej si žádné starosti. Zlepšila ses ve způsobu, jakým si děláš 
čas k modlitbě ke Mně. Nyní je důležité, že lidé pochopili, že k tomu, aby se dostali blíže 
k mému srdci, musí porozumět nutnosti přijímat svátost nejsvětější eucharistie. 
 
Mnoho lidí, včetně jiných křesťanských skupin, popírají moji skutečnou přítomnost 
v eucharistii. Není jasné, proč se rozhodli popírat slib, který jsem vám dal při mé Poslední 
večeři, kdy jsem slíbil, že vám dám Tělo i Krev jako potravu a výživu pro vaše duše. Co však 
jasné je, že zázrak nejsvětější eucharistie, přítomné ve všech svatostáncích všude na světě, 
existuje a je zde, aby naplnil vaše podvyživené a prázdné duše mou přítomností. Tato 
přítomnost vás posiluje takovým způsobem, že kdybyste si na něj zvykli a pak vám chyběl, 
cítili byste se ztraceni. 
 
Mnoho křesťanů ignoruje jeden z nejzákladnějších slibů, který jsem učinil během mého 
ukřižování, že budu přítomen v chlebu a ve víně a zanechám trvalé znamení, abych pomohl 
živit duše. Příliš mnoho lidského uvažování znamenalo, že jsem byl odmítnut i dobře 
míněnými pohnutkami křesťanů. Ti samí křesťané teď nemohou přijmout nejsvětější 
eucharistii v její opravdové podobě. Nejsvětější eucharistie vám byla dána jako velký dar 
k vašemu vykoupení a spáse. Odmítnutím faktu, že jsem přítomen, znamená, že jste ztratili 
právo na speciální milosti, které jsou částí smlouvy, která vás přivádí blíže do mého srdce. 
Vzpomeňte si, že jsem zemřel za vás proto, abych vás vedl k věčnému životu a spáse. 
  
Přijímejte Mě jako živoucí přítomnost a vaše duše budou osvíceny tak, že byste to nebyli 
považovali za možné. Vraťte se zpátky k přijímání mého Těla a mé Krve. Dovolte Mi odstranit 
vaše pochybnosti. Je to jedna z největších chyb, kterou křesťané udělali, že Mi zabránili tímto 
způsobem vstupovat do svých duší. To velmi uráží mého Věčného Otce vzhledem k oběti, 
která je spojena se záchranou vašich duší. Nechejte Mi přinést Světlo a potravu do vašich 
životů. Budete více přístupní k přijetí pravdy mého učení potom, co se Varování uskuteční. 
 
Vzpomeňte si, že jsem během mé Poslední večeře slíbil:  
 
Když přijmete chléb a víno, stane se pro vás mým Tělem a mou Krví. (*) Každá jiná 
interpretace byla pokřivena lidskou logikou a rozumováním. Nyní pochopte a přijměte 
Pravdu. 
 



Váš milující Spasitel, Ježíš Kristus 
 
(*) Pro objasnění učení o transubstanciaci se podívejte na poselství z pátku, 1. června 2012 
v 20:15: 
"Až antikrist pohltí všechna náboženství, pak jedinou zbraní, proti které bude bezmocný, je 
mše svatá a transubstanciace chleba a vína v mé Tělo a Krev, v nejsvětější eucharistii." 
(Poznámka překladatele). 
 
062. Mimořádné milosti slíbené k zavolání Ježíše jen na jeden den 
Čtvrtek, 14. dubna 2011 v 11:00 
 
Moje milovaná dcero, děkuji ti, že jsi obětovala více času této nejsvětější práci. Přišel čas pro 
všechny z vás, abyste Mi otevřeli svá srdce jen na jeden den, abyste Mi umožnili naplnit vás 
zvláštními milostmi. Tyto milosti budou uděleny těm, kteří zapomněli, že Já existuji, teď, kdy 
se blížíme k Velkému pátku. 
 
Protože čas pro mocnou novénu Božího milosrdenství se přibližuje, tento čas bude využit 
k zaplavení vašich duší mým zvláštním darem. Dělejte teď, jak vám říkám a modlete se dnes 
ke Mně svými vlastními slovy. Milosti, které vám dám, vás nejen přivedou blíže k mému 
Nejsvětějšímu Srdci, ale naplní vás Duchem Svatým. Modlete se mou novénu Velkého pátku 
a zahrňte tolik duší, kolik je to jen možné a Já zachráním každou z nich. 
 
Vy, kdo jste odpadli dokonce i potom, co jste se Mi odevzdali, Já vás pozvednu znovu 
a znovu. Nikdy se neobávejte ke Mně vrátit, i když jste zbloudili. Nikdy neopustím ty, kteří 
se ke Mně vrací zpět. Jako hříšníkům se vám to může znovu stát. Nemějte strach, Já stojím 
vedle vás, připraven vás v každém čase obejmout. Hřích může být prominut. Nemějte nikdy 
špatné svědomí kvůli hříchu, potřebujete-li se ke Mně obrátit a prosit Mě o odpuštění. Jsem 
vždy tady. 
 
Mé děti, využijte velikonoční týden, abyste si připomněly všechny oběti, které jsem přinesl 
pro hříšníky. Můj soucit je stále ještě silný. Pro duše se nikdy nezmenšil, dokonce ani pro ty 
ne, jejichž hříchy Mě hluboce urážejí. Hledá-li duše odpuštění, pak tento hřích bude vyhnán. 
Má novéna Božího milosrdenství vám vlije nejmocnější milosti, když se ji budete modlit od 
Velkého pátku do slavnosti mého milosrdenství o devět dní později. Touto modlitbou nejen 
zachráníte vaše vlastní duše, ale i milióny ostatních. Udělejte to pro Mě. 
 
Váš vždy milující a věrný božský Spasitel 
Ježíš Kristus 
 
063. Jak se postarat, aby vaše rodina a přátelé mohli vejít do nebe 
Pátek, 15. dubna 2011 v 15:30 
 
Má milovaná dcero, raduji se, že tak mnoho dobrých a oddaných následovníků se sjednotilo, 
aby během Svatého týdne uctili oběť, kterou jsem přinesl vám všem. Oběť, kterou bych 
přinesl znovu a znovu, kdyby mohla zachránit každého jednoho z vás. Má láska je hluboká 
pro každého jednotlivce na světě, z nichž každý byl stvořen svatou vůlí Boha, Věčného Otce, 
Stvořitele lidstva. Všichni zaujímáte velmi zvláštní místo v mém srdci, dokonce i ti, kteří Mě 
neznáte. 
 
Kdyby vám byl slíben život na zemi, nabízející štěstí a bohatství, mnozí z vás by se rychle 
chopili této příležitosti. Tak bezpodmínečně chcete uspokojit touhy těla. Jestli by vám byl 
nabídnut ráj v nebi, těžko byste si to dovedli představit. Rozumím tomu. Vlažná duše by 



potřebovala mít živou imaginaci, aby si představila toto nádherné místo.  Člověk bude vždy 
bojovat, aby v duchu uviděl tuto nádhernou skutečnost. To mohou udělat jen duše s velmi 
silnou vírou v existenci Boha. Jediný způsob, jak opravdu porozumět tomu, jaký skvost 
očekává každého jednoho z vás, je posílení vaší víry. Jediný způsob, jak to udělat, je modlit 
se usilovně, abyste uviděli Pravdu. Světlo. Lesk a nádheru budoucnosti, která očekává 
všechny, kdo ctí Boha, Věčného Otce. Věřící se musí modlit za své přátele, partnery 
v manželství, příbuzné, rodiče, bratry a sestry, co mají málo víry. Pokud se za ně budete 
modlit moji modlitbu Božího milosrdenství, zachráníte jejich duše. To vám teď slibuji. 
 
Váš milující Spasitel 
Ježíš Kristus 
 
064. Probuďte se k Pravdě dříve, než bude pozdě 
Pátek, 15. dubna 2011 v 23.00 
 
Moje milovaná dcero, musíš říct světu, že pokud si lidstvo přeje věčný život, pak musí 
dodržovat moji nejsvětější vůli. Tento svět, i když vám může hodně nabídnout, nikdy neutiší 
váš hlad. Kdyby nebylo hříchů vašich prvních rodičů, Adama a Evy, pak ano, bylo by možné 
žít ve věčném štěstí a bez překážek na vaší cestě. Ale protože podvodník je všude, 
nepřipustí, aby kdokoliv z vás si naplánoval svůj život ve vztahu ke Mně. Je vychytralý, 
a lhář, bude neustále usilovat, aby různými prostředky svádění zajistil, že padnete do hříchu. 
Bude ale pro něj velmi těžké zaměřit se na vás, jste-li ve stavu milosti, kterého jste dosáhli 
vyznáním hříchů a přijetím svátostí. 
 
Svatý růženec je zvlášť účinný proti Satanovi, pro moc, kterou Blahoslavené Panně, mé 
Matce, udělil Bůh, Věčný Otec. Ona má nesmírnou moc nad mistrem klamu. Proti ní je 
bezmocný a ví o tom. Dovolíte-li mé svaté Matce, aby vás vedla směrem k milostem, za něž 
se může ve váš prospěch přimluvit, pak budete imunní k jeho vlivu. 
 
Dnes lidé na této zemi usilují o štěstí a pokoj, hledají je však podle tajné formule. Maří tak 
čas, když se snaží odhalit tajemství štěstí, materiálního úspěchu a pokoje ve svých životech. 
Přicházejí s novými cestami, nápady, a všechny jsou namířeny k plánům, jak se stát 
bohatými. Bez ohledu na všechny argumenty, které předkládají, z nichž většina je založena 
na psychologií hnaném idealismu, není prostě možné dosáhnout radosti a pokoje ve vašich 
životech, nevěříte-li v Boha, Věčného Otce. Je jediným dárcem života. Jestli se Mu 
nepřiblížíte, budete duchovně prázdní.  
 
Vám, kteří investujete mnoho času k tomu, abyste se pokoušeli dokázat, že Já neexistuji, 
pravím: Maříte svůj čas, když se honíte za sny, které nikdy nepřinesou plody. Vaše 
tvrdohlavé odmítání uznat svého Stvořitele, nejvyšší bytost, která stvořila tento svět, vás 
povede do propasti věčných temnot. Mnoho lidí jako vy, kteří během svého života 
mimořádně dlouho popírali existenci Boha rozšiřováním lží, že nic takového jako Bůh Otec 
není, jsou teď, žel, v hlubinách pekla ze své vlastní vůle. Nedovolte, aby se to stalo vašim 
duším, protože ti, kdo skončí v pekle, hoří, jakoby ještě měli tělo. Jak se jen Satan směje vaší 
nevědomosti. Popíráte-li Boha, popíráte vaše právo na věčné štěstí. Je to totéž věčné štěstí, 
které tak urputně hledáte na tomto světě. Ale na této zemi je nemůžete dosáhnout.  
 
Nikdy nežijte svůj život tak, jako by byl dílem cyklu vaší existence. Protože není. Váš 
skutečný domov je se Mnou v ráji. 
 
Váš milující Spasitel  
Ježíš Kristus 



 
065. Co zažijete během Varování a modlitba za okamžité odpuštění 
Sobota, 16. dubna 2011 v 10:00 
 
Má milovaná dcero, pracuj rychle, abys vystupňovala povědomí o mých poselstvích, neboť 
Varování je již skoro u vás. Těm duším, které se odmítají modlit, řekni, aby odložily stranou 
pýchu a nechuť a obrátily se teď ke Mně a prosily o odpuštění. Vyjádři se jasně, že mnoho, 
mnoho duší nepřežije tuto bezprostřední událost. Mnoho z těchto duší jsou prostě líné, 
a přestože by mohly přese všechno v Boha, Věčného Otce, věřit, myslí si, že někdy 
v budoucnu by se mohly zabývat svým spirituálním přesvědčením. Ale bude už příliš pozdě. 
 
Řekni světu, že tato událost přichází, aby je zachránila. Mnozí se během tohoto mystického 
zážitku budou kát. Zažijí spalující pocit, ne nepodobný tomu, jaký zakoušejí duše v očistci. 
To jim dá vhled na to, čím duše, které nejsou úplně čisté, musí projít dříve, než budou moci 
uvidět nádherné světlo nebes. Když prostě připustí, že tato událost se může stát, mohou ji 
přežít. Obraťte se ke Mně a řekněte:  
 
"Prosím, veď mě ke Světlu a k dobrotě tvého velkého milosrdenství a odpusť mi mé hříchy"  
 
a Já vám je okamžitě prominu. Pak, po Varování, zakusíte hluboký mír a radost ve vaší duši. 
 
Mladým lidem připadá modlit se trapným 
Mnoho lidí v dnešním světě se odmítá modlit. Mnoha, zejména mladým lidem, modlitba 
připadá trapná a staromódní. Mylně věří, že když si udržují víru v Boha, že modlitba už není 
nutná. Není to pravda. Je naprosto nezbytná, abyste mohli vstoupit do ráje, po kterém 
budete po smrti beznadějně toužit. Zůstanete-li v hříchu, nemůžete tuto nádhernou slavnost 
zakusit. Stejně jako se musí ti, kteří chtějí být v dobré kondici, starat o své tělo, pozorně 
sledovat co jedí a udržovat se štíhlými, stejným způsobem musíte připravit své duše. Bez 
toho, že byste věnovali důkladnou pozornost stavu vaší duše, ta se stane slabou a bude jí 
chybět potrava nutná k tomu, aby byla v dokonalé formě. 
 
Modlitba za obrácení jiných 
Vzhledem ke slabosti víry mezi těmi na světě, kteří jsou věřící, vy, kdo jste ve své víře silní, 
máte nyní obrovskou odpovědnost. Musíte se modlit tuto modlitbu k obrácení za ostatní:  
 
"Ó, Ježíši, prosím Tě naléhavě ve tvém Božím milosrdenství, pokryj tyto vlažné duše tvou 
vzácnou Krví, aby mohly být obráceny".  
 
Modlete se tuto krátkou modlitbu ve prospěch těch, o nichž si myslíte, že ji potřebují nejvíce. 
 
Děti, nezapomeňte můj nádherný slib. Já nakonec zvítězím. Satan, mistr klamu, prostě 
nemůže přežít. Prosím, nechejte Mě vás chránit a vzít vás se Mnou. Nedávejte svou duši 
Satanovi. Všechny vás miluji. Proste Mě vytrvale, abych každý den posílil vaši víru. 
 
Váš božský Spasitel 
Král milosrdenství a soucitu  
Ježíš Kristus 
 
066. I malé modlitební skupiny Božího milosrdenství mohou zachránit milióny 
Sobota, 16. dubna 2011 v 22:45 
 



Má milovaná dcero, Varování je již nyní blízko a nastane rychle, v mžiku oka. Všichni se 
zastaví ve své činnosti, jakmile uvidí mé velké milosrdenství. Modlete se přednostně za 
všechny, kteří zůstali ve smrtelném hříchu. Potřebují vaše modlitby, neboť mnoho z nich 
padnou mrtví jako kámen z šoku, až uvidí hrůzu – skrze mé oči – hříšných ukrutností, které 
spáchali. Modlitbou Božího milosrdenství mohou být zachráněny milióny, byť i malými 
skupinami oddaných a láskyplných následovníků. 
 
Pro tuto velkou událost ti nedám, má dcero, žádné datum. Ale buď si jistá, že čas pro svět je 
již tady. Jak zlo pokračuje v nepolevitelném růstu celým světem, tak také ruka mého Otce 
dopadne všude. Můj Otec nedá ruce v klín a nedovolí, aby tito zlí hříšníci ve spojení se 
Satanem dále ničili, nebo infikovali lidstvo. Hanba těm hříšníkům posedlých sami sebou, 
které pořád ještě miluji, navzdory zlým skvrnám jejich hříchů. Prosím vás, abyste se nyní 
modlili za odpuštění jejich hříchů. 
 
Když se teď Varování uskuteční, postihnou lidstvo také ekologické katastrofy. Modlitba je vaší 
jedinou zbraní, Mé děti, abyste zachránily samy sebe a lidstvo od ohňů pekla. Jakmile 
Varování bude za vámi, bude panovat mír a radost. A pak začne perzekuce nové světové 
aliance. Její moc bude oslabena, bude-li se dost z vás usilovně modlit a rozšiřovat obrácení. 
 
Nemějte strach, moji milovaní následovníci, budete spolu úzce spolupracovat, abyste se 
modlili za spásu lidstva. A v tomto procesu zachráníte milióny duší. 
 
Váš milovaný Spasitel 
Ježíš Kristus 
 
067. Plán nového světového řádu ke kontrole vašich peněz a potravin 
Neděle, 17. dubna 2011 v 09:00 
 
Moje milovaná dcero, řekni světu, že brzy uvidí řadu ekologických katastrof. Nastanou v těch 
nejneobvyklejších a nejneočekávanějších místech a budou těžké ve své intenzitě. Způsobil je 
člověk svým hříšným chováním. Konejte pokání a nezapomeňte, že tato klimatická neštěstí 
vás probudí z vaší slepé dřímoty a nedostatku víry. Dojde k nim také proto, aby zmírnily 
dopad zlých skupin globálních aliancí v jejich zlovolných a hloupých aktivitách. Tyto skupiny, 
které Já označuji názvem nová světová vláda v přípravě, plánují nyní vystoupit pod vedením 
antikrista. Tytéž skupiny způsobily kolaps bankovního systému a nyní zničí měny všude na 
světě, aby vás mohly ovládnout a kontrolovat. 
  
Má dcero, když jsem ti poprvé před několika měsíci poslal toto poselství, myslela sis, že toto 
poselství se zdá být divné, ale přesto jsi napsala, co jsem ti řekl. Tyto ohavné, ďábelské 
plány těchto hadů, následovníků Satana, už byly tajně zosnovány dříve. Některé z jejich 
lstivých plánů už byly odhaleny, a přesto mnoho lidí věří, že svět prostě prochází další 
finanční krizí. Probuďte se teď všichni. Podívejte se kolem a dívejte se vlastníma očima. 
Přestaňte se pokoušet naznačovat, že svět je prostě uprostřed deprese způsobené stagnací 
v ekonomice. Protože to není pravda. Tito lidé budou kontrolovat každého z vás 
prostřednictvím globální měny a zadlužení vaší země. Žádná země se nevyhne jejich spárům. 
Prosím, dbejte mých slov. Vaše peníze budou bezcenné. Váš přístup k potravě a k jiným 
nezbytnostem bude možný jen pomocí značky, identifikace, o níž jsem již mluvil.  
 
Prosím, prosím, nepřijímejte tuto značku, protože budete tak pro Mne ztraceni. Tato značka 
vás zabije, ne právě fyzicky, ale duchovně. Zůstaňte mimo tuto jurisdikci. Začněte plánovat 
zásobu potravin, přikrývek, svící a vody teď, chcete-li se vyhnout označení značkou, značkou 
šelmy. 



 
On, antikrist, jenž bude vést novou světovou vládu, věří, že ukradne duše lidské rasy. To se 
ale nestane. Tak jako mnozí upadnou do jeho vlivu, tak také moji následovníci zůstanou 
neotřesitelně věrní Mně, svému božskému Spasiteli. 
 
Všichni, kdo se budou vysmívat těmto proroctvím, poslyšte: Upadnete-li do vlivu této globální 
moci, budete ztraceni. Budete potřebovat silnou víru, abyste přežili. Modlitby, jimiž budete 
prosit, budou vyslyšeny. Během této strašné periody na zemi vás budu ochraňovat.  
 
Připravte se teď na společná setkání ve skupinách, kde se budete moci modlit v klidu 
a v tajnosti. Oni, nový světový řád, se budou také modlit ve svých vlastních ohavných 
kostelích. Tyto kostely existují všude, přestože byly zřízeny v tajnosti. Uctívají svůj idol, 
Satana a obětují mu. Tyto kulty se nyní rozbujely a všechny sdílejí jediný absurdní cíl – 
kontrolu lidstva. Provedou to pokusem kontrolovat vaše peníze, přísunu potravin a energie. 
Bojujte s nimi nejlepším vám možným způsobem, pomocí modlitby a šířením obrácení. 
Modlete se také za tyto oklamané lidi, jimž bylo slíbeno velké bohatství, technologie, dlouhý 
život a zázraky. Jak velice se mýlí. Byli skutečně oklamáni. Až poznají pravdu, budou již 
vrženi do hlubin pekla a pak bude příliš pozdě. 
 
Modlete se, modlete se všichni můj růženec Božího milosrdenství a můj nejsvětější růženec 
každý den a tak často, jak jen můžete, abyste zmírnili dopad tohoto vychytralého 
a démonického plánu. Modlete se také za ty duše, které budou ztraceny v bezprostředních 
ekologických neštěstích, která přinese ruka Boha Otce. Potřebují vaše modlitby. Prosím, 
vezměte si k srdci mé prosby o vaše modlitby, neboť budou vyslyšeny. 
 
Váš milovaný Spasitel 
Ježíš Kristus 
 
068. Boží hněv padne na nový světový řád 
Neděle, 17. dubna 2011 v 19:00 
 
Má vroucně milovaná dcero, s velkým zármutkem ti musím oznámit, že ekologické katastrofy, 
hrozící v Asii, v Evropě, v Rusku a ve Spojených státech, budou mít za následek obrovské 
ztráty na životech. Hněv Boha, mého Věčného Otce, padne rychle na tuto globální alianci, 
která tajně vytváří podzemní organizace se záměrem přinést na svět smrt pro svůj vlastní 
zisk. Jsou zodpovědné za vytváření bohatých společností a nových technologií, které by vás 
udivily, kdyby nebyly tak zhoubné v jejich rukou. Tito lidé z každé země prvého, 
průmyslového světa jsou bohatí, mocní, talentovaní a ovládají banky, ozbrojené síly, světové 
humanitární organizace, policejní síly, vlády, dodavatele energií a média. Nikdo nemůže 
uniknout z jejich spárů, pokud vám neřeknu jak. 
 
Modlitba, zvláště modlitba růžence Božího milosrdenství, rozšíří obrácení a modlitba svatého 
růžence oslabí dílo těchto zlých parazitů, jejichž idolem je Satan. Zajímavá věc je tato: 
Mnoho z těchto fanatiků, chycených do této klamné pavučiny, věří, že jsou jen ambiciózní 
lidé, s přirozenou touhou po bohatství a že nepatří k žádné náboženské víře. Nevědí však, že 
jsou klamáni Satanem a že jsou jím každodenně ovlivňováni ve svých myšlenkách, 
aspiracích, slovech a skutcích. Jak slepí jsou. 
 
Kdekoliv se shromažďují, tam také dopadne Boží hněv se strašlivou silou. To se již 
připravuje. Budou zastaveni, ale zabere to trochu času. Boží hněv je nezastaví zcela, ale 
zmírní dopad jejich činů, jenž by byl jinak hrozný. Nejsvětější Trojice je nyní činná 
v komunikaci s vybranými dušemi po celém světě. Věřící si toho už všimli. Ti, kteří nevěří 



v Boha Otce, si o těchto lidech myslí, že jsou nejspíš excentričtí podivíni zaměstnaní soudným 
dnem. I když mnoho lidí na tomto světě může dělat falešná prohlášení, prosím, neignorujte 
je bez toho, že byste nejdříve vyslechli, co říkají. Vždy se modlete za vedení v těchto 
obtížných časech plných zmatků. Soustřeďujte svoji pozornost v každém čase na Mne, 
vašeho božského Spasitele. Budu vás držet za ruku a budu vaší oporou v těchto zkouškách.   
                                                  
Mnoho lidí, až uvidí, že tato proroctví se začínají naplňovat, budou podléhat panice 
a v mnoha případech budou otřeseni. Ale není zde důvod ke strachu, protože tato perioda 
bude krátká. A pak přijde nová země a nová nebesa, kde budete všichni žít v míru dlouhé 
blažené životy v jednotě se Mnou. 
 
Čím více lidí se obrátí a požádá Boha Otce o vedení, tím menší dopad bude mít zlá vláda 
plánovaná novým světovým řádem. Jděte nyní v pokoji. Modlete se, aby se vaše víra ve Mne 
posílila. 
 
Váš milosrdný Spasitel a spravedlivý soudce 
Ježíš Kristus 
 
069. Sexuální nemorálnost vás povede do pekla 
Úterý, 19. dubna 2011 v 23:50 
 
Má dcero, i když je svět rozdělen na mnoho skupin lidí – ty, kteří žijí jednoduše a spořádaně, 
někteří v bohatství a míru, jiní, kteří jsou postiženi chudobou a nemocí, nebo ti, kteří jsou 
obětí války, nebo ti, kteří vládnou – všichni budou v údivu svědky naprosto stejných 
přicházejících událostí. 
 
Mnozí poznají v ekologických katastrofách prst Boží. Jiní řeknou, že jsou znamením konce 
časů, zatímco ostatní budou říkat, že to všechno má něco společného s globálním 
oteplováním. Ale co je v tomto čase nejdůležitější, je porozumět tomuto: Hřích, pokud zesílí 
do nebývalé míry, způsobí v každém případě destrukci ve vašich řádných životech. Ale až 
vzroste do současných úrovní, které všichni zakoušíte a vidíte v dnešním světě, tak si můžete 
být jisti, že takové katastrofy budou dílem Boží ruky. 
 
Bůh, Věčný Otec, již tímto způsobem reagoval a jednal. Nyní, když se blíží čas ke zničení 
Satana a jeho následovníků, Bůh ve svém milosrdenství uvolní další ekologický neklid. Udělá 
to, aby překazil plány Satana a jeho zkažených lidských loutek, které jen slintají ve výhledu 
na bohatství a slávu, kterou jim slíbil dát svou psychologickou mocí. 
 
Satan vkládá zlé myšlenky a činy do dostatečně slabých duší, aby je vystavil své panovačné 
moci. Takoví lidé mají společné rysy. Jsou sebestřední, posedlí světskými ambicemi 
a bohatstvím a jsou propadlí sexuálním úchylkám a závislí na moci. Všichni skončí v pekle, 
jestli budou pokračovat v oslavování antikrista, jenž se brzy nechá poznat světu. 
 
Mnoho nevinných lidí nevěří v Satana, antikrista, nebo v Boha, Všemohoucího Otce. A tak 
zavírají oči. Přesto se diví, proč se celá společnost, ve které žijí, zhroutila. Nerozumí té úzkost 
budící rychlosti, s jakou se zhroutila tradiční jednotka rodiny. Připisují to nemocem moderní 
společnosti. Co ale nevědí, že je to Satan, jenž se zaměřil na rodinu jako na svou prioritu. 
To proto, že ví, že s pádem rodiny nastane i pád společnosti. Mnozí to vědí, protože se to 
v dnešním světě stává stále více zřejmým. 
 
Podívejte se na sexuální nemorálnost. Sami se tážete, proč je společnost tak strašně 
infikována touto nepravostí. Už zase, co nechápete je, že Satan je zodpovědný za každý 



jednotlivý čin obscénní nemravnosti ve světě. Zatímco ti z vás, pohlcení světem promiskuity, 
sexuálních úchylek a zneužíváním ostatních, budou argumentovat, že tyto činy jsou zdrojem 
zábavy a v některých případech i formou příjmu – si musí uvědomit, že to bude váš pas do 
věčných ohňů pekla. 
 
Neboť na každém mravně zkaženém sexuálním aktu, jehož jste se účastnili, se podílelo 
i vaše tělo, a tak přesto, že budete v duchu, budete hořet jako v těle na věky. Každá část 
vašeho těla, kterou jste zneužili smrtelným hříchem, bude trpět tou největší bolestí v ohních 
pekla. Mnoho z mých dobře to myslících posvěcených služebníků církve už dlouho 
nezdůrazňovali toto učení. Hanba jim. Pláču pro jejich muka, protože mnozí z nich ve 
skutečnosti sami v peklo nevěří. Takže jak mohou kázat o hrůze, jakou peklo je? Nemohou. 
Protože mnoho z nich zvolilo pohodlnou odpověď: "Bůh je milosrdný, nikdy by vás neposlal 
do pekla, že ne?" 
 
Odpověď je: ne – neposlal. To je pravda, protože On se nikdy neodvrací od svých dětí. Avšak 
skutečnost je taková, že mnoho, mnoho duší, uzavřených ve smrtelném hříchu, k jehož 
páchání byly podněcovány, se stalo na něm závislé a činí jej znovu a znovu. Víc a víc. Jsou 
v takové temnotě – pohodlné v jejich vlastní nemorálnosti – že si vybraly v něm pokračovat, 
dokonce i po své smrti. Pak nemohou být zachráněny. Vybraly si tuto cestu ze své vlastní 
svobodné vůle – daru Boha, kterou nemůže ovlivňovat. Ale Satan může. A dělá to. 
 
Vyberte si takový život, jaký chcete. Cestu života směrem k Bohu, Věčnému Otci, do nebe, 
nebo k Satanovi, podvodníku, do plamenů věčného pekla. Není už jasnější způsob, jak bych 
vám mohl vysvětlit výsledek, mé děti. Je to kvůli mé lásce a soucitu, že vás musím učit 
Pravdě. 
 
Toto poselství je míněno tak, aby ve vás někde trochu vzbudilo úzkost, protože bez toho, 
že bych vám neukázal, co vás čeká, bych vám nemohl ukázat svou pravou lásku k vám všem. 
 
Je již čas, abyste čelili budoucnosti nejen pro sebe samé, ale zvláště pro vaše přátele, rodinu 
a vaše milované, které jste ovlivnili svým vlastním chováním. Chování plodí chování. 
V případě nevinného a bezelstného jste ho svou nevědomostí také mohli bezděčně vést 
a přivést na cestu do věčných temnot. 
 
Starejte se o své duše. Je to Boží dar. Je to všechno, co si vezmete do příštího světa. 
 
Váš Spasitel 
Ježíš Kristus 
 
070. Postavte se proti útokům Satana 
Středa, 20. dubna 2011 v 17:45 
 
Má dcero, tvá víra je neustále zkoušena a každou denní hodinu je na tebe cizími lidmi 
vykonáván nátlak, abys tato poselství odmítla. Tak tomu bude pořád. Je čas, aby sis na tato 
muka zvykla. Můžeš být znovu ujištěna, že tato poselství jsou pravá a přicházejí ode Mne, 
božského Spasitele lidstva, Ježíše Krista. 
 
Rozesmutňuje Mě, když vidím zejména věřící, kteří jsou tak ovlivněni podvodníkem, že 
odmítají moje nejsvětější Slovo, když je předkládáno světu, aby se o nich dověděl. 
 
Má dcero, ty jsi více než schopná ignorovat nyní všechny hlasy, které tvrdí, že mluví 
s autoritou, která je božského původu. V dnešním světě je přítomno mnoho falešných 



proroků a oni nejsou těmi, za které se vydávají. Naslouchej jen mému hlasu, jak už jsem ti 
řekl dříve. Nepotřebuješ mít souhlas druhých, abys pokračovala v této svaté práci. Na tyto 
svazky svatých poselství bude časem pohlíženo jako na takové, čím jsou. Nikdy nesmíš být 
sváděna špatně informovanými dušemi k víře, že nejsou božsky inspirována. Protože tomu 
tak není. Potlač tyto lži, jimiž útočí na tvé uši podvodník, Satan. On, má dcero, chce zastavit 
tuto práci a udělá cokoliv, aby ti v ní zabránil. 
 
Nyní vstaň a mluv s autoritou Ducha Svatého, která ti byla odkázána, má vzácná dcero. Jsi 
vybraný posel, abys předala, jak jsem již řekl, nejdůležitější poselství lidstvu v těchto časech. 
Děláš Mě tak šťastným, že jsi ukázala sílu a odvahu tváří v tvář útokům, které jsi musela 
snášet z rukou Satana. Avšak nezapomeň, tuto práci musíš přijímat s pokorou, která je od 
tebe očekávána. Přijímej Mě každý den do své duše a dám ti mimořádné milosti. Miluji tě, 
má dcero. Nebesa se radují z rychlosti, s jakou jsi odpověděla mé nejsvětější vůli. 
 
Tvůj Spasitel  
Ježíš Kristus 
  
071. Braňte právo vašich dětí na křesťanskou výchovu 
Sobota, 23. dubna 2011 v 00:05 
 
Má milovaná dcero, dnes nastala chvíle pro všechny, kdo věří v utrpení na kříži, aby je 
pomohli nést, aby tak mé Slovo mohlo být ještě jednou ve světě slyšeno. Připomeň jim, jak 
jsem zemřel a proč tato událost přinesla spásu. Je to nyní tvoje povinnost, abys informovala 
ty, kteří ztratili cestu, jak otevřít svá srdce pravdě mého učení. 
 
Povstaňte nyní a braňte svá práva být křesťané. I když očekávám z vaší strany toleranci – 
kdy musíte respektovat nazírání jiných věrouk – nikdy Mě neurážejte odkládáním křesťanství 
na druhé místo. Je to nebezpečné učení pokládat toleranci za náhražku Pravdy. Buďte 
otevření k ostatním vírám a chovejte se k vašim bratrům a sestrám jako rovný k rovným. 
Nicméně nikdy nepodléhejte tlaku, abyste odložili vaši víru, nebo odmítli vašim dětem právo 
na křesťanskou výchovu. Mnoho škol, které jsou vedeny křesťanskými organizacemi, 
podléhají nátlaku, aby se vzdaly své věrnosti ke Mně. Mnoho vlád se pokouší vydáváním 
nových zákonů křesťanství zakázat. Přitom zjišťujete, že s ostatními nekřesťanskými 
náboženstvími není zacházeno tak tvrdě. Místo toho je jakékoliv náboženství tolerováno 
příznivěji než křesťanství. 
 
Bojujte nyní za svou víru. Modlete se za obrácení. Modlete se, aby ty režimy, které potlačují 
vaše práva být křesťany, ukázaly více tolerance. Jestli neodoláte těmto tlakům, pak ve 
výsledku najdete zplanělý svět, kde jen málo křesťanů bude vyznávat svou víru. 
 
Vezměte ode dneška na sebe kříž a ukažte příklad ostatním. Nikdy se za kříž nestyďte. 
 
Váš milující Spasitel 
Ježíš Kristus, Král lidstva 
 
072. Zavažte se věrností mému Božímu milosrdenství 
Neděle, 24. dubna 2011 v 16:40 
 
Má vroucně milovaná dcero, moje děti teď radostně jásají ve vzpomínce na mé 
zmrtvýchvstání. Tento rok je důležitý, protože označuje začátek nové éry osvícení, která má 
začít ve světě již brzy. 
 



Můj veliký dar milosrdenství přinese obrovskou úlevu a vytvoří nesmírný pocit euforie mezi 
těmi nevěřícími, kteří se obrátí. Když objeví Pravdu, budou lehkého srdce a naplnění láskou 
k Bohu, Věčnému Otci a Mně, svému božskému Spasiteli. Dokonce i nekřesťané porozumí 
pravdě mé existence. Nakonec to vytvoří velký pocit radosti a lásky na celém světě. 
 
Varování musí být následováno modlitbou 
Je nicméně důležité nezapomenout důležitou lekci, vztahující se k Varování. Tato velká 
událost, kdy všichni z vás uvidíte nejen své hříchy tak, jak je vidím Já, ale také porozumíte 
pravdě o dalším životě, musí být následována modlitbou. 
 
Žel, mnozí i potom upadnou zpátky do hříchu. Nyní je čas, abyste se připravili vyhnout se 
takové situaci modlitbou růžence mého Božího milosrdenství každý den ve vašem životě. 
Když si zvyknete modlit se tuto mocnou modlitbu, podržíte si takovou úroveň obrácení a víry, 
jaká poté projde celým světem. 
 
Radujte se, modlete se a děkujte Mi, vašemu božskému Spasiteli za toto veliké milosrdenství. 
Poklekněte a vzdejte chválu Bohu Otci za dar mé oběti. Modlitba zmírní dopad perzekuce 
novou globální světovou aliancí, která bude následovat. Zůstane-li dostatečný počet z vás 
věrný Mně, mému učení a budete-li pokračovat v modlitbách a přijímat svátosti, pak můžete 
změnit běh událostí, které budou následovat. 
 
Jak mocný je můj růženec Božího milosrdenství. Tak mnoho z vás ještě nerozumí jeho 
významu. Mnoho z vás, naneštěstí, o něm ještě neslyšelo. 
 
Pro ty, kteří jsou Mi věrní, mám tuto zcela zvláštní prosbu: Nechci uvidět ani jedno z mých 
dětí zničené. Proto je vám Varování dáváno. Ukáže každému jednomu z vás, včetně skeptiků 
mezi vámi, co se ve skutečnosti stane během posledního soudu. A tak abyste Mi pomohli 
zachránit každou duši, přeji si, abyste Mi slavnostně slíbili váš vlastní dar – abyste Mi pomohli 
získávat duše. 
 
Utvořte modlitební skupiny růžence Božího milosrdenství po celém světě a použijte tuto 
modlitbu za každou osobu, o níž víte, že by mohla zemřít, neboť Já vám zaručím její spásu, 
pokud tak učiníte. Shromážděte nyní můj lid. Následujte vašeho Spasitele. Modlete se tak, 
jak jste se nikdy dříve nemodlili, a tak více duší může být zachráněno. Pak se stanete částí 
nového světa, který jsem slíbil, až nebe a země se spojí v jedno. Tato nádherná budoucnost 
je pro všechny z vás. Nebojte se této velké změny a raději otevřete vaši mysl, srdce a duše 
k velké radosti před vámi. Spojením v jednu velkou mocnou skupinu na celém světě, v každé 
zemi, v každé rodině, v každém kostele a v každé obci už něco dokážete. 
 
Vaše modlitby zabrání mnoha perzekucím, které přijdou, jak bylo předpověděno. A tak z úcty 
ke Mně, vašemu milujícímu Spasiteli, následujte Mě teď. 
 
Já žiji v každém jednom z vás. Já vím, co je obsaženo ve vašich srdcích a vašich duších. Tím, 
že Mi dáte váš slib milosrdenství pro vaše bratry a sestry, obdržíte zvláštní milosti. 
 
Váš božský Král milosrdenství a spravedlivý soudce 
Ježíš Kristus 
 
073. Obracejte jiné při každé příležitosti 
Neděle, 24. dubna 2011 v 20:30 
 



Má vroucně milovaná dcero, dnešek je významný v tom, že mé vzkříšení z mrtvých naplnilo 
můj slib, který jsem dal lidem, že zmrtvýchvstáním pomohu všechny pozvednout ke světlu 
z nebes. Vstaňte nyní, všichni z vás, a pojďte ke Mně a k vaší vlastní spáse. 
 
Mé děti, musíte obracet jiné při každé příležitosti. Čím více vysvětlíte a čím více ukážete těm 
slabým duším lásku ve vašich srdcích, tím lepšího výsledku dosáhnete při obracení další 
duše. Vyliji na vás velká požehnání. Je to ode Mne velmi zvláštní dar a představuje velký čin 
milosrdenství pro vás. 
 
Obrácení, mé děti, zachrání duše. Když se obrácení uskuteční, pak se rozšíří na přátele a na 
známé té osoby, která byla obrácena. Obrácení rozšiřuje obrácení. Nezáleží na tom, jestli se 
vám vysmějí, nebo s vámi jednají, jako kdybyste mluvili nesmysly. Z vaší strany je třeba 
hodně statečnosti, moji milovaní, věrní, následovníci. Ale pokaždé, když povstanete 
a vysvětlíte mé učení jiným, lidé budou poslouchat. I když někteří se vám mohou smát 
a zdají se, že vás neberou vážně, mnozí budou hluboko uvnitř poslouchat, co jim chcete říct. 
 
Když Duch Svatý pracuje skrze vás během vaší práce, potom lidé, k nimž hovoříte, budou 
cítit pohnutí ve svých srdcích. Ale nebudou vědět proč. Pak je přitáhnete blíž. 
 
Někteří lidé budou pomalí ve svých reakcích. Buďte trpěliví. Povolí postupně. Nejdříve vám 
položí otázku. Zpravidla se vztahuje na to, zda je něco správné, nebo zda je to špatné. Pak 
již obrácení začíná zapouštět kořeny. Nikdy se nevzdávejte při šíření Pravdy mého učení. 
Nesmíte to ale dělat jako kazatel. Spíše si musíte počínat velmi jemně. Obracejte jiné ve 
svých každodenních životech pomocí obyčejné konverzace. Tímto způsobem budou lidé 
mnohem vnímavější. 
 
Avšak, mé děti, z reakce jiných, zejména těch, kteří žijí ve lži a v temnotě, se budete cítit 
šokovány. Jejich odpověď bude agresivní a výsměšná. Budete tázáni, zda skutečně věříte 
takovému nesmyslu. Pak vám budou nadávat a urážet vás. Vaše inteligence bude 
zpochybňována. Budete obviněny, že se obracíte k náboženství kvůli osobním těžkostem. 
Budete se občas cítit v rozpacích a můžete shledat, že je těžké se bránit. V takových 
situacích mlčte. Pak prostě pokládejte čas od času otázky. 
 
Ptejte se takových duší: "Proč to tak cítíš"? Čím více otázek jim položíte, tím více tito lidé 
začnou hodnotit své vlastní odpovědi. Každého o Pravdě nepřesvědčíte. Avšak každý pokus 
z vaší strany vás pozvedne v mých očích. 
 
Jděte teď, mé děti. Obracejte v mém jménu a budou vám uděleny mnohé, mnohé milosti. 
 
Váš milovaný Spasitel 
Ježíš Kristus 
 
074. Arabské povstání způsobí globální neklid  
Úterý, 26. dubna 2011 v 20:10 
 
Moje vroucně milovaná dcero, proud slz, které prolévám za všechny mé milované děti, které 
jsou na světě mučeny a které jsou oběťmi násilí a zneužívání, nikdy nekončí. Mé ubohé, 
vzácné děti trpí všude na světě a zejména v arabském světě. Jak jsem plný úzkosti z jejich 
utrpení. Ty ubohé, bezbranné duše. Prosím, modli se za ně, má dcero, nabídni pro ně své 
vlastní utrpení. 
 



Ukrutnosti, které jsou páchány v arabském světě, budou naneštěstí pokračovat, až více 
arabských národů bude zapleteno do série konfliktů. Čas pro první vraždu, o které jsem 
mluvil v únoru, nastane brzy. Povstání v arabském světě způsobí nepřímo neklid v každém 
koutu světa. 
 
Itálie se bude podílet na následcích, které spustí zapojení globálních mocností do války – 
všechny tyto události jsou nevyhnutelné, avšak modlitba může zmírnit utrpení. Modli se, má 
dcero, aby se lidé ke Mně obrátili a žádali Mě o pomoc a vedení v těchto časech zmatků. 
 
Nechci se dívat, jak mé děti trpí. Nicméně budou trpět, dokud nebude Pravda během 
Varování odhalena. Modli se za svedené diktátory, kteří zabíjejí nevinné duše. 
 
Vyzývám mé posvěcené služebníky na celém světě, aby připustili, že proroctví zapsaná 
v Knize Zjevení, se nyní vyplňují. Rozšiřujte pravdu mého učení a zachraňte vaše stádo dříve, 
než čas vyprší. Jděte teď. Dělejte, co je vaší povinností ke Mně. Vyzývám všechny, kteří 
oslabují má učení, aby ihned přestali. Pohleďte do svých srdcí a řekněte mému lidu pravdu, 
že nemohou být, a nebudou spaseni, dokud nebudou hledat odpuštění za své hříchy. Musí se 
pokořit v mých očích a žádat Mě, abych jim dal dar vykoupení. 
  
Vy, moji posvěcení služebníci, nyní musíte hrát úlohu, pro kterou jste byli vybráni. Buďte 
stateční. Kažte Pravdu. 
 
Váš milující Spasitel 
Ježíš Kristus. 
 
075. Lidé se Mě ostýchají prosit, abych jim odpustil jejich hříchy 
Čtvrtek, 28. dubna 2011 v 23:00 
 
Má vroucně milovaná dcero, byla to pro tebe zcela mimořádná cesta v tak krátké době. Vím, 
že jsi teď unavená. Avšak rychlost, s jakou byla tato poselství tebou přijata a tak rychle 
uveřejněna v tolika různých jazycích, poukazuje na naléhavost, kterou mají. To ukazuje také 
na Boží vedení, které stojí u tohoto díla ve své nejdokonalejší formě. 
 
Tato poselství, ačkoliv plná mého učení, jsou vám ve skutečnosti dávána, aby vám vysvětlila 
důležitost přípravy vašich duší v tomto životě, dokud k ní ještě máte příležitost. Mnoho lidí, 
až budou číst tato poselství, zejména ti, kteří mají málo víry v Boha, Věčného Otce, budou 
jimi znepokojení. Mnoho z nich se obrátí. Někteří se budou obávat o svou budoucnost na 
zemi, a o své rodiny a své přátele. Prosím, řekni jim, že je miluji. Otevřou-li nejdříve svou 
mysl ke skutečnosti, že Bůh opravdu existuje, pak budou připraveni k dalšímu kroku. K tomu, 
kdy se začnou sami sebe tázat, proč taková komunikace vůbec existuje. Proč Ježíš Kristus, 
jediný Syn Boha, Věčného Otce, udělal tak mimořádné opatření. A pak dojdou 
k samozřejmému závěru. Je to proto, že miluji každičkého z vás, že vás chci znovu zachránit. 
Chci vás všechny vroucně milovat a udělám cokoliv proto, abych vás přivedl blíže k mému 
srdci. 
 
Chci se dotknout vašich srdcí, aby se zažehlo světlo ve vašich duších. V tomto světě se 
ničeho nemusíte bát, budete-li Mi zcela důvěřovat. Mám nádherné plány pro všechny, kteří 
přijdou blíže k mému srdci. Očekávají vás ty nejvzácnější dary. Nemějte strach z neklidu ve 
světě. Neboť Já ochráním všechny, kdo ve Mne věří, a postarám se o vaše potřeby těla. 
Důvěřujte Mi, Pánu lidstva, jenž byl znovu poslán, aby vás zachránil z věčných temnot. 
 



Obraťte se ke Mně, jako nevinné děti. Není třeba se učit modlitby, jestli je neznáte. Ano, 
jsou mocné a velmi pomáhají, ale všechno, o co vás žádám je to, abyste se Mnou mluvili tak, 
jako byste si normálně povídali s přítelem. Uvolněte se. Důvěřujte Mi. Žádejte Mě o mou 
pomoc. Moje milosrdenství je úplné a překypující a jen čeká, aby vás zaplavilo. 
 
Kdybyste jen věděli, jaký soucit mám pro každého na zemi – dokonce i k hříšníkům. Vidíte, 
moje děti jsou mé děti, i když hřích poskvrňuje jejich duše. Hřích je Mi odporný, ale osobu 
miluji. Tak mnoho z vás se Mě obává pravidelně prosit o odpuštění. Ale nesmíte se trápit. 
Nikdy. Je-li je vám to opravdu líto, tak vám odpustím. 
 
Hřích, mé děti, bude stálý problém ve vašich životech. Dokonce i moji nejoddanější 
následovníci hřeší a hřeší, stále znovu a znovu. To je skutečnost. Potom, co byl Satan ve 
světě uvolněn, hřích se široce rozšířil. Mnozí se příliš stydí, než aby se ke Mně obrátili. Sklání 
své hlavy a mhouří oči, když se špatně chovali. Příliš pyšní a v rozpacích, dále hřeší tak, jako 
by na hřích bylo zapomenuto. Neuvědomují si však, že temnota přitahuje temnotu. Takže 
když zhřešíte, je potom mnohem snadnější hřešit znovu. Když umlčíte vaše svědomí, pak 
tento cyklus hříchu se začne stále točit dokola. Pak hříšník použije každou výmluvu, aby 
neviděl to, co dělá špatně. A v této spirále budou padat stále hlouběji. Je to kvůli tomu, že 
nevědí, jak prosit o odpuštění. Protože nepochopili důležitost pokory, shledávají nemožným, 
aby se ke Mně obrátili a požádali Mě, abych jim odpustil. 
 
Víte, není to složité požádat Mě o odpuštění. Nikdy se Mě nebojte. Já čekám na každého 
z vás, kdo má odvahu, aby odsoudil své vlastní hříchy. Když si na to zvyknete, budou vám 
dány mimořádné dary, Potom, co se vyznáte ze svých hříchů, budete ve stavu milosti. 
Potom, když přijmete nejsvětější eucharistii, budete cítit proud energie, který vás překvapí. 
Tehdy, a jen tehdy, najdete opravdový pokoj. 
 
Nic vás nevyvede z míry. Budete silní, nejen ve vaší duši. Vaše mysl bude klidnější a budete 
se více ovládat. Budete čelit životu s jiným, pozitivnějším přístupem. Kdo by nechtěl takový 
život? 
 
Vraťte se zpátky ke Mně, děti, v tomto čase zármutku ve světě. Nechejte Mi ukázat vám 
radost, která bude patřit vám, když se ke Mně obrátíte. Vzpomeňte si, už jednou jsem se 
vzdal svého života pro vás. Má láska nezná hranic. Odpovím na vaše volání. Všechno, co 
musíte udělat, je, prosit. 
 
Váš drahý milující Spasitel 
Ježíš Kristus 
 
076. Pokora je nutná k tomu, abyste vstoupili do nebe 
Pátek, 29. dubna 2011 v 15:15 
 
Má vroucně milovaná dcero, pokora je lekcí, kterou se všichni, kdo si přejí vstoupit do mého 
království, musí naučit. 
 
Pokora oznamuje vaši malost v mých očích, kde uctíváte Mě, vašeho Spasitele, Syna Božího, 
jenž se stal člověkem. Bez ní přichází pýcha. Ta není k žádnému užitku, pokud se chcete 
prohlásit způsobilí pro mé království. 
 
V dnešním světě není pokora přijatelná v době, kdy sebe prosazování a touha mít úspěch ve 
zlepšování sebe sama v předstihu před ostatními, jsou považovány za obdivuhodný rys. 
Ti, kdo sebe nevyvyšují, nebo se neprotlačují dopředu se sebedůvěrou a arogancí, jsou ve 



světě ignorováni. Jejich vlastnost pokory a velkodušnosti k druhým, je považována za slabost 
– nestojí za námahu, aby byli zahrnuti do jejich společnosti. Přesto je opačná ctnost k pýše 
klíčem ke vstupu do nebeského království. A tak co je považováno za úspěšný přístup 
k rozvíjení schopností jak získat majetek a bohatství v tomto životě, je přesně návod k tomu, 
co vás po smrti přivede do temnoty. 
 
Pokora, kdy přijímáte, že nejdříve musíte sloužit svému tvůrci a Stvořiteli, je něco skutečně 
důležitého. Tím, že přiznáte svoji nicotnost, hlásáte slávu Boží. 
 
Pokora je ctnost, která není jen vzácná v mých očích, ale je také důležitou částí vašeho 
duchovního vývoje. Znamená, že před sebe postavíte druhé, ke slávě Boha. Přesto je tak 
snadné rychle upadnout do stavu pýchy. 
 
Varování vybraným duším 
Vezměte ty, kteří tvrdě pracovali na svém duchovním vývoji, aby se Mi líbili. Pak posuďte ty 
šťastné duše, jimž byly dány dary, kdy skrze moc Ducha Svatého, pracují ve světě jako 
vizionáři. Velmi často, když dosáhly těchto milostí, začínají se pomalu a zlehka pokládat za 
více zvláštní, než jejich bratři a sestry. Vychloubají se dary, které vlastní. Potom se stávají 
vybíravé v tom, jak se o tyto dary podělit. Jejich pocit vlastní nadřazenosti pak ovlivňuje 
jejich schopnost předávat Pravdu. Zapomínají, že všechny dary, které jim byly dány, 
pocházejí ode Mne. Miluji každého. Ty dary jim byly dány, aby je sdílely. Tak jako dávám tyto 
dary vybraným duším pro dobro ostatních, tak také si je mohu vzít zpět. 
 
Pocit vlastní nadřazenosti vám zabraňuje, abyste šli skutečně v mých šlépějích. Učte se být 
pokorní, trpěliví a zbavení pýchy. Jestli se dopracujete k pokoře, dostanete zvláštní místo 
v mém srdci. Vyvolím-li si jisté lidi jako vybrané duše, měli by to považovat za dar. Nikdy si 
nesmí myslet, že jsou důležitější v mých očích, protože Já miluji každého. Přesto odměním 
dobrou práci, když projevíte pokoru vůči Mně a vůči vašim bratrům a sestrám. 
 
Váš milující Spasitel 
Ježíš Kristus 
 
077. Lidé na celém světě sdílí stejné povahové rysy 
Sobota, 30. dubna 2011 v 20:45 
 
Dnes večer se raduji, má milovaná dcero, ze způsobu, jakým Mě posloucháš. Tvoje 
poslušnost v účasti na každodenní mši a přijímání nejsvětější eucharistie Mě těší. Stáváš se 
teď silnější v mysli a duchu a odpovídáš rychle na moji nejsvětější vůli. Máš stále ještě hodně 
práce, abys připravila svou duši, má dcero, k dokonalosti, kterou od tebe vyžaduji. Nikdy 
neměj strach, protože Já na této cestě vedu každý tvůj krok. 
 
Má dcero, jak Já jen miluji hříšníky. Jak jen toužím po jejich věrnosti ke Mně. Pozoruji a 
vidím lidi s přáteli a rodinou, jak se ve svých domovech šťastně smějí, a jsem naplněn 
radostí, protože můj Duch je s nimi přítomen. Pak se dívám do jiných domovů a vidím 
nesoulad, smutek, hněv a v některých případech zlo ve formě špatného zacházení. A pláču. 
Protože vím, že v takovém domovu je přítomen Satan. Pak pozoruji a vidím skupiny přátel, 
jak ve svých každodenních životech pracují spolu pro dobro ostatních a těším se z toho.  
 
Pak vidím jinou skupinu horečně pracujících ke svému vlastnímu prospěchu s jediným 
záměrem – vytvořit obrovské množství moci a bohatství. Jejich činnost má jediný cíl – starat 
se o sebe. A to obvykle na úkor ostatních. Pak roním slzy, protože vím, že jsou v temnotě.  
 



A pak s úžasem pozoruji inteligentní, vzdělané skupiny, které chtějí přesvědčit svět, že Bůh, 
můj Věčný Otec, neexistuje. Vášnivě křičí a předkládají vysoce rozvinuté argumenty, když 
také Mne arogantně popírají. Láme Mi srdce, když vidím věřící vlažné víry, jak jsou vtahováni 
do toho hnízda temnoty. Tak mnoho, mnoho skupin s různými zájmy, cíli, záměry. Žel, velmi 
málo je těch, kteří vynaloží svůj čas k rozmluvě s Bohem, Věčným Otcem. 
 
Víra opustila mnoho miliónů lidí v dnešním světě. Ve výsledku se pak mnoho lidí cítí zmateno 
a nevědí, k jakým cílům mají směřovat, ani jak hledat vedení mých posvěcených služebníků. 
 
Tento vír zmatenosti bude pokračovat, dokud mé děti Mě nezavolají, abych jim pomohl. 
Modlete se za mé děti všude na světě. Podívejte se kolem sebe a uvidíte, že lidé na celém 
světě jsou stejní. Mohou být různých národností, mluvit různými jazyky a mít různou barvu 
kůže. Avšak sdílejí stejné povahové rysy. Někteří jsou šťastní, jiní trpí, jiní jsou plní lásky, 
zatímco ostatní jsou rozhněvaní a násilní. Většina lidí má smysl pro humor a používají jej 
v různých obdobích svého života. Když se podíváte na svou vlastní rodinu a přátele, budete 
pozorovat naprosto stejné podobnosti. 
 
Když pociťujete potřebu modlit se za ty, kteří jsou vám nejbližší, pak vás naléhavě žádám, 
abyste si všímali vašich bratrů a sester v každém koutu světa. Všichni jste moje děti. Moji 
následovníci, modlitbou růžence Božího milosrdenství za všechny mé děti, ať už jsou 
kdekoliv, můžete zachránit lidstvo z temnot pekla. Moc této modlitby zaručí, že mé 
milosrdenství obestře každého na světě. 
 
Nechejte Mě vás vzít všechny do mého ráje. Uchraňte Mě utrpení, že bych musel někoho 
z vás ponechat v rukou Satana. 
 
Modlete se, modlete se můj růženec Božího milosrdenství každý den ve 3 hodiny 
odpoledne a můžete spasit svět. 
 
Váš vždy milosrdný Ježíš Kristus 
 
078. Rusko a Čína způsobí roztržku 
Neděle, 1. května 2011 v 21:00 
 
Má vroucně milovaná dcero, řekni světu, že nyní jsou v běhu přípravy, které připraví duše na 
Nový ráj na zemi, který jsem vám slíbil. 
 
Datum mého Druhého příchodu vám znát nepřísluší. Přesto buď ujištěna, že mé sliby budou 
vždy splněny. Nikdo nemůže zastavit můj veliký čin milosrdenství pro spásu lidstva. Satan 
nemá tuto moc. On, mistr klamu, má být zničen, má dcero, a nebude moci přežít. Jeho čas 
je nyní velmi krátký. Varuji všechny, kteří ho následují skrze hřích, že budou mít už jen málo 
příležitostí, aby se sami zachránili. Chtějí-li být zachráněni, musí se nyní od hříchu odvrátit. 
Mým následovníkům, kteří mohou mít člena rodiny, nebo blízkého přítele, jenž je na cestě 
hříchu, říkám: Je vaší povinností pokusit se mu otevřít oči Pravdě. 
 
Připravte se teď, abyste se vyhnuli být označeni znamením šelmy 
Mnoho událostí je nyní v běhu, jak na zemi, tak i v nebi, které změní běh historie. Během 
tohoto času se všichni připravte. Řekl jsem vám už dříve, že peněz bude nedostatek, tak 
prosím, pokuste se připravit své rodiny na přežití, abyste nemuseli přijmout značku. Prosím, 
neignorujte mé prosby. 
 



Modlitební skupiny jsou nyní životně důležité, abyste ochránili sebe a zachránili svět od 
pronásledování globální politikou, bankovnictvím a tak zvanými organizacemi pro lidská 
práva. Jejich cílem je moc a vláda nad vámi, mé děti, i když mnoho z vás to teď nemůže 
vidět. Ale časem uvidíte. A ten čas je blízko. Začněte se připravovat na vaše budoucí přežití 
už dnes a setrvávejte v modlitbách, neboť vám všem nabídnu mé speciální milosti k ochraně. 
Prosím, nemějte strach, neboť na čem skutečně bude záležet, je vaše věrnost a poslušnost 
vůči Mně. 
 
Až nový světový řád převezme vládu nad Středním východem, budete udiveni, jak mnoho 
zemí bude pod jeho kontrolou. Jak mnoho nevinných duší bude věřit, že tyto nové režimy jim 
přinesou svobodu. Ale to se nestane. 
 
Rusko a Čína způsobí roztržku 
Pozorujte, jak Rusko a Čína se stávají třetí entitou, způsobující roztržku. Vy, kteří jste dali 
vládu nad svými zeměmi skupinám bez tváře, které s vámi zacházejí jako s loutkami, brzy 
uvidíte ty zlověstné skupiny, politické síly, které nejsou od Boha, jak se vám pokouší 
diktovat, jak máte žít. Braňte se modlitbou. Každý den a každou hodinu budu zmenšovat 
vaše utrpení. Přijímejte Mě v nejsvětější eucharistii a získáte sílu, která vás udrží na 
mimořádné úrovni během tohoto pronásledování. 
 
Já, Ježíš Kristus, si nepřeji způsobit paniku ve vašich životech. Ale nemohu stát stranou 
a nevarovat vás před těmito událostmi. Z mého milosrdenství vám dávám příležitost, abyste 
se připravili nejen na váš spirituální rozvoj, ale také na zajištění živobytí pro vaše rodiny. 
Připravte se důkladně, abyste se vyhnuli přijetí značky. 
 
Varování nesporně zmírní jakákoliv taková pronásledování, protože velké množství lidí se 
obrátí. Modlete se, modlete se nyní za globální obrácení a za zmírnění jakýchkoliv muk, které 
přijdou během vlády antikrista a falešného proroka. 
 
Váš milovaný Spasitel  
Ježíš Kristus 
 
079. Satan působí ve světě hroznou spoušť, ale jeho dny budou krátké 
Středa, 4. května 2011 v 20:45 
 
Má vroucně milovaná dcero, je to právě teď, kdy s velkou naléhavostí musí svět a všichni, 
kteří jsou ospalí k pravdě mého učení, musí naslouchat mému svatému Slovu. Protože 
zmatek ve světě bude stále vzrůstat, musíte se teď zastavit a rozjímat o Písmu – o tom, 
co vám bylo řečeno o změnách, které na zemi uvidíte, bude-li se hřích na zemi i nadále 
rozrůstat. 
 
Dokonce vy, kteří pochybujete o existenci Boha, Věčného Otce, nebo o existenci mé, vašeho 
božského Spasitele, uvidíte hřích, jak je denně páchán před vašima očima. Je těžké jej 
nevidět, ať už se s ním setkáváte během vašich osobních setkání v každodenním životě, 
tisku, médiích nebo internetu. Dokonce i vy, kdo jste tolerantní ve svém nazírání na hřích, 
jste šokováni úrovní zkaženosti, na kterou se musíte dívat. 
 
Co vidíte? Co vás šokuje nejvíc? Je to brutální násilí, do něhož jste zasvěcováni v televizi, na 
níž se díváte z pohodlí vašeho domova? Vraždy, které jsou páchány a omlouvány vládami ve 
jménu spravedlnosti? Nebo je to neřest zobrazená v obscénní pornografii, která je vám 
předkládaná jako umění? Jsou to lži, hlásané podvodníky, kteří v zákulisí legálních systémů si 
mohou dovolit koupit svou svobodu místo trestu? Mohla by to být nenávist lidí vůči cizincům, 



které potkávají na ulici? Je to teror, pociťovaný obyčejnými občany z rukou jejich vlastních 
vlád?  Je tolik přestupků proti Mojžíšovým zákonům, proti Desateru přikázání, které se nyní 
dělají, že není možné je všechny pojmout, natož si je všechny najednou představit. 
 
Zákon a pořádek zmizely. Láska a velkodušnost projevovaná sousedem sousedovi rychle 
mizí. Dokonce i moji věrní služebníci, kteří jednají ve jménu Božím, už více nevedou své 
stádo. 
 
Příčinou chaosu je král klamu, Satan, Zlý, jenž se velmi snaží ukrývat svou identitu před 
lidstvem. Zbabělec, pracuje tak, že využívá svou moc svádět. Nemylte se, protože on má 
moci, které používá ke zničení lidstva. Obrací člověka proti člověku. Bratra proti bratru. 
Souseda proti sousedovi. A všechno s jediným cílem – rychle způsobit hrozné zpustošení 
v tak krátkém čase, jak jen může. Nikdy vás nepřestane mučit, mé děti. Postavte se této 
realitě čelem. Přijměte jeho existenci. Nevěřícím pravím: Jen až konečně porozumíte pravdě 
o Satanově existenci, tak pochopíte Pravdu. A také to, že Bůh, Věčný Otec, skutečně 
existuje. 
 
Nezapomeňte, že Satanovy dny jsou sečteny. Nenechejte ho vyhrát. Modlete se za všechny 
na světě, aby neupadli do léčky nenávisti, kterou líčí, aby polapil Boží děti. Nedělá to, že by 
nenáviděl jen vás, mé děti, ale kvůli nenávisti, kterou pociťuje vůči Mně, Ježíši Kristu 
a mému Věčnému Otci. Nepřestane, dokud nezpůsobí co největší škodu. 
 
Modlete se, modlete se, modlete se, aby se jeho síla zmenšila. Zvláště svatý růženec, neboť 
to je modlitba, která Satana rozdrtí. 
 
Až se vrátím na zem, mějte na paměti, že bude jen jedna cesta do věčnosti, a je to ta, 
kterou potřebujete jít ke Mně. 
 
Váš milovaný Spasitel 
Ježíš Kristus 
 
080. Ukrutnosti mého ukřižování nebyly lidstvu oznámeny tak, jak být měly 
Sobota, 7. května 2011 v 21:50 
 
Má milovaná dcero, musíš nyní vzít můj kříž a pomoci Mi jej nést na cestě, kterou jsem pro 
tebe naplánoval. Má drahá dcero, jak jsi jen trpěla v těchto posledních pár týdnech. Dovolil 
jsem, aby se to stalo, protože tě to přivedlo blíže k mému Nejsvětějšímu Srdci. 
 
Mnoho duší je povoláno předávat moje poselství světu. Bude to jen dobrovolná očista ze 
strany těchto duší, co bude určovat kvalitu jejich schopnosti rozlišení. Jinými slovy – je-li 
duše, kterou jsem si vybral ke sdělení mého Slova, čistá, pak její poselství budou mít větší 
dopad. Vyvolají v duši trvalejší dojem. Budou plné soucitu, a přesto budou oznamovat 
pravdu mého učení v její syrové podobě. 
 
Nemám čas na jemnosti, jaké očekávají lidé, kteří si zvykli poslouchat mé Slovo jistým 
způsobem – v jeho zjednodušené a omezené verzi. Dokonce i mé utrpení na kříži 
a ukrutnosti spáchané lidmi při mém ukřižování nebyly světu oznámeny takovým způsobem, 
jakým být měly. Tak málo z vás, mé děti, rozumí tomu, jak strašným způsobem bylo 
zacházeno se Mnou, s vaším božským Spasitelem, rukama lidí. Toto zacházení se Mnou je 
ještě dnes, kdy jsem vystaven posměchu, proklínán, ignorován a zneužíván, stále zřejmé. 
Moje smrt vydláždila cestu vašim duším z věčného zatracení. Stále je tomu tak. Nezahazujte 
dar spásy, neboť bez toho, že byste přijali Pravdu, nemůžete být spaseni. 



 
Slyšte toto: Já jsem Pravda. Já jsem klíč k vaší spáse. Na vaší smrtelné posteli, i když jste se 
neznali ke Mně, k mému učení a odmítali moji skutečnou existenci, obraťte se ke Mně 
a proste Mě o spásu. Nikdy není příliš pozdě, abyste se ke Mně obrátili a prosili Mě, abych 
vás držel za ruku a nechali Mě vás vést do království mého Nebeského Otce. Ale můžete to 
udělat, jen pokud jste ještě naživu na této zemi. Je to vaše poslední příležitost, která vám 
může nabídnout věčný život. Potom už bude příliš pozdě. 
 
Váš milovaný božský Spasitel 
Ježíš Kristus 
 
081. Duch Svatý byl nyní vylit na celý svět 
Úterý, 10. května 2011 v 16:00 
 
Má dcero, řekni světu, že dnes se udál významný čin mého milosrdenství, kdy Duch Svatý, 
jeden z největších darů mým dětem, byl vylit na celý svět. Tento dar je podstatného 
významu v pomoci lidstvu, aby se připravilo na Varování. Moji posvěcení služebníci 
a následovníci, proniknutí mocí Ducha Svatého, budou značně posilněni ve své lásce ke Mně 
a k mému Věčnému Otci. 
 
Tento dar života přinese nový impuls do vašich otupělých, vlažných duší, které křičí po 
osvícení. Bylo to předpověděno a všichni, včetně nejzatvrzelejších hříšníků, z toho budou mít 
užitek. 
 
Mé milosrdenství, jak jsem řekl, nemá hranic. Vy, všichni moji následovníci, naplnění nyní 
Duchem Světla a svatosti, musíte být teď stateční a hlásat mé Slovo všem, s nimiž přijdete 
do styku. Nevšímejte si výsměchu, který byste mohli zakusit, neboť teď je příliš důležité, 
abyste mé prosby o obrácení nenechali nepovšimnuté. 
 
Slyšte nyní moji modlitbu k získání odvahy, kterou potřebujete: 
 
"Naplň mě nyní, ó, můj Pane, darem Ducha Svatého, abych mohl přinášet tvé nejsvětější 
Slovo hříšníkům, jimž musím pomoci, abych je zachránil ve tvém jménu. Pomoz mi, abych je 
pokryl, pomocí mých modliteb, tvou vzácnou Krví, aby se mohly přiblížit k tvému 
Nejsvětějšímu Srdci. Dej mi dar Ducha Svatého, aby tyto ubohé duše mohly užívat tvého 
Nového ráje." 
 
Modlete se tuto modlitbu každý den po modlitbě růžence mého Božího milosrdenství a vy, 
prostřednictvím vaší věrnosti ke Mně, pomůžete zachránit mé děti. 
 
Zachraňte Mě od muk, jimiž trpím v mém srdci, když s takovým zármutkem pozoruji, jak mé 
svaté jméno je v dnešním světě přijímáno. Mnoho duší nejen že nejsou spokojeny s tím, že 
Mě popírají, ale reagují s hněvem, jestli vy, moji věrní následovníci, se dokonce odvažujete 
zmínit, co Já reprezentuji. Jsou velmi rozzlobení, protože král klamu velmi chytře pokřivil 
jejich mysl a odvrátil je od Pravdy. Pomozte těmto duším, vy všichni. Modlete se a proste Mě 
o sílu, kterou budete potřebovat v této práci. 
 
Dám speciální milosti těm, kdo rozšiřují obrácení 
Všem z vás, kdo rozšiřují obrácení, budou dány speciální milosti a bude vám rezervováno 
velmi zvláštní místo v království mého Otce. Jděte teď a dovolte Duchu Svatému, aby zaplavil 
vaše duše, abyste Mi pomohli zachránit lidstvo. 
 



Miluji vás všechny. Pro každého mám místo v mém Nesvětějším Srdci. Ani jeden z vás, 
včetně hříšníků, nebude vyloučen z mé bitvy o záchranu duší. 
 
Váš milující Spasitel 
Ježíš Kristus, Král milosrdenství 
 
Náš Pán Ježíš Kristus, sdělil nakonec vizionářce tuto poznámku: 
 
"Má dcero, je to významná událost. Zachrání mnoho duší ještě před tím, než se Varování 
uskuteční a bude i potom stále přítomná ve světě, aby pomohla hříšníkům neupadnout zpět 
do hříchu. Byla předpověděna, má dcero, a představuje velkou novinu. Ale moji následovníci 
musí tvrdě pracovat, aby Mi pomohli vést bitvu o duše." 
 
082. Poselství Panny Marie o ochraně svatých 
Středa, 11. května 2011 v 22:30 
 
Mé dítě, nyní se stáváš mnohem bližší drahému srdci mého Syna. Tvá cesta byla těžká, 
přestože se odehrála v tak krátkém čase. Bylo to z nařízení Boha Otce, že jsem byla poslána 
k tobě, abych ti sdělila, že jsi byla povolána k této službě. Tvoje odpověď byla okamžitá. 
Nikdy jsi nezaváhala. Neboť taková je láska, kterou chováš ke mně, své Blahoslavené Matce. 
Já jsem tě přivedla a přiměla k tomuto velmi speciálnímu poslání. Prosím, obracej se na mne, 
svou milovanou Matku, a pros o stálé vedení každý den. Všichni svatí ještě kráčí s tebou, ale 
ty o tom nevíš. Musíš žádat sv. Benedikta, sv. Josefa, sv. Jana Evangelistu, sv. Augustina 
a Michaela archanděla, aby ti poskytli oporu, kterou budeš potřebovat. Jsi teď mnohem 
silnější, mé dítě, že se až divíš proč. Je to důsledek tvé poslušnosti k mému milovanému 
Synu, že nyní dostáváš milosti, které potřebuješ pro tuto zvláštní božskou misi, pro niž jsi 
byla vybrána. 
 
Každodenní modlitba nejsvětějšího růžence je důležitá, protože tě ochrání od Zlého. 
Sv. Benedikt byl ustanoven, aby tě stále ochraňoval od útoků podvodníka. Proto také to 
nejhorší bylo drženo daleko od tebe. Modli se k němu každý den za tuto trvalou ochranu. 
 
Přijmi utrpení, které od tebe vyžaduje můj drahý Syn, Ježíš Kristus, neboť to zachrání 
bezpočet duší. Tvůj speciální dar tvé svobodné vůle mému Synu, zabrání miliónům duší, aby 
vešly do plamenů pekla. Stále mysli na to, čeho dosahuješ svým utrpením a na radost, 
kterou tak přinášíš do Nejsvětějšího Srdce mého Syna. 
 
Nyní se těšíš mimořádnému daru, že jsi sjednocena s mým Synem. Čím více se Mu úplně 
odevzdáš, projevíš pokoru a přineseš další oběti, tím více Mu pomůžeš v jeho úkolu, jenž je 
pro Něj tak důležitý. 
 
Buď vděčná, mé dítě, že jsi byla požádána vykonat tuto svatou práci, protože bez ní by 
milióny duší nemohly být zachráněny. 
 
Pojď blíže k mému srdci a nechej mě držet tě blíže mému Synu. Budu tě stále ochraňovat 
a vést. 
 
Tvá milovaná Matka 
Královna pokoje 
 
083. K zemětřesení v Evropě došlo dnes, jak bylo předpověděno 
Středa, 11. května 2011 v 23:00 



 
Má milovaná dcero, dnes ve Španělsku došlo k zemětřesení, o němž jsem ti řekl před 
několika měsíci. Jiné přírodní události zahrnující výbuchy sopek, záplavy a vlny veder budou 
následovat. Dávej pozor na tyto události, neboť až přijdou, bude to důkaz, že tato poselství 
přicházejí ode Mne, Ježíše Krista. 
 
To, má dcero, je ruka mého Otce, která hodlá na svět přivést trest, aby pomohla vykořenit 
hřích. Modlete se a modlete se i nadále za více obrácení, abyste zmírnili tato neštěstí. 
 
Má milovaná Matka ti dnes večer vysvětlila mnoho důležitých věcí. Zejména potřebu 
každodenní modlitby a adorace – tak často, jak jen můžeš – neboť je důležitá. Má dcero, 
ve výsledku ti přinesou obrovský užitek ve tvé práci. 
 
Odpočiň si teď. Jsi unavená. Promluvím s tebou zítra. Jdi v pokoji. 
 
Tvůj božský Spasitel 
Ježíš Kristus 
 
 
084. Proč Bůh, Věčný Otec, posílá na svět nové proroky 
Pátek, 13. května 2011 v 22:45 
 
Má vroucně milovaná dcero, pochybovačům, zvláště mým posvěceným služebníkům, kteří 
mohou odmítat mé Slovo v těchto poselstvích, bych rád řekl toto: Posilte svou důvěru ve 
Mne přiznáním, že mé Slovo bylo dáno světu nejen za mého času na zemi, ale 
prostřednictvím Ducha Svatého i potom.  
 
Již od počátku času Bůh, můj Věčný Otec, komunikoval s lidstvem prostřednictvím proroků. 
Tímto způsobem bylo učení Pravdy oznámeno lidem, aby zajistilo, že jejich víra zůstane silná. 
Jiná odhalení a lekce pravdy byla dána lidem prostřednictvím apoštolů, jiných oddaných 
následovníků a prostřednictvím proroka Jana Evangelisty. Potom mé Slovo, mé učení 
a všechno, co člověk potřebuje ke své nutné spáse, bylo takové, jaké mělo být. Nyní, kdy 
svět čelí největšímu posunu ve své historii, Bůh, můj Věčný Otec, poslal do světa nové 
proroky. Tito proroci, nemylte se, nepřinášejí nové učení, protože to není třeba. Jsou však 
posláni ze tří důvodů: 
 
Prvním je připomenout lidstvu pravdu, obsaženou v Knize Zjevení. Druhým je vyburcovat lidi 
a upozornit je na čas, ve kterém žijí, aby si mohli znovu probudit svou víru. Třetím je, aby 
pomohli rozšířit obrácení, takže moji následovníci mohou zformovat největší armádu ze 
všech, aby zachránili duše. Já komunikuji s tímto a s jinými proroky, aby mé Slovo bylo 
slyšeno ve všech koutech světa. 
 
Vzpomeňte si na moji absolutní lásku a soucit 
Pozorně naslouchejte všem těmto poselstvím, která nejen hlásají mé Slovo, jak ho znáte, ale 
odhalují vám také moji absolutní lásku a soucit pro každého jednoho z vás. Vzpomeňte si 
také na mé veliké milosrdenství. Všem hříšníkům bude odpuštěno, požádají-li o vykoupení. 
 
Důležitost svatého růžence a růžence Božího milosrdenství 
Až udeří přírodní neštěstí, mějte na paměti, že modlitba, včetně svatého růžence a růžence 
Božího milosrdenství, pomůže mnoho z nich odvrátit. Nezapomeňte, moje hýčkané děti, že 
vy, které věříte ve Mne a v mého Věčného Otce a držíte se mých pokynů, se nemáte čeho 
bát. Dovolte Mi také vám připomenout, že v důsledku dvou velikých činů milosrdenství, které 



vám dávám – daru Ducha Svatého, který se rozhořel nad celým světem před několika dny 
a přicházejícím Velkým varováním, budou milióny lidí obráceni k Pravdě. To bude velký 
zázrak, a takový, jenž přinese radost davům lidí. 
 
Pronásledování rudým drakem a těmi, kteří nejsou od Boha 
Satan povstane prostřednictvím svých ubohých svedených následovníků, které odvedl ode 
Mne – jejich jediné naděje k věčné spáse – avšak jen na krátkou dobu. To bude, musím vás 
přesto varovat, strašné období pronásledování vedené rudým drakem a těmi politickými 
entitami, které nejsou od Boha. Sílu vytrvat během těchto zkoušek naleznete v modlitbách 
a ve svátostech. Všechny tyto události byly předpověděny a musí se stát, aby zlo bylo 
konečně ze světa vymýceno. Je tedy nutné, aby se tato očista a řada trestů uskutečnily. 
Protože jen pak bude svět připraven na Nový ráj na zemi. 
 
Nikdy neignorujte mé volání. Pouze tehdy, až uvidíte, že proroctví vám odhalená 
prostřednictvím mých vyvolených poslů se začínají uskutečňovat, budete s jistotou vědět, že 
jsem to Já, kdo s vámi hovoří. 
 
Váš božský Spasitel 
Ježíš Kristus 
 
085. Odmítněte práci hnutí New Age 
Neděle, 15. května v 17:00 
 
Má vroucně milovaná dcero, volám všechny mé následovníky, aby odsoudili práci hnutí New 
Age, které sevřelo svět. 
  
Křesťanství bylo vždy prvotním cílem Satana. Protože je tak vychytralý, bude vytrvale 
zkoušet svádět prázdné a duchovně ztracené duše. Bude se vždy snažit předkládat své lži 
tak, že budou vypadat jako láska. Pak se pokusí ovládnout mysl mých dětí užitím starých 
pohanských taktik sloužících k uvolnění jejich mysli od tak zvaného stresu moderního života. 
Buďte obezřetní, vy, kteří podléháte praktikám, které tvrdí, že přivedou vaši mysl do stavu 
zapomnění ve jménu meditace. Když jednou dovolíte vaší mysli, aby byla takto kontrolována, 
Satan a jeho démoni mohou vniknout do vás tak tiše, že si to neuvědomíte – tak hladký 
tento přechod bude. 
 
Vyhněte se prastarým spirituálním praktikám včetně používání tarotových karet 
Mnoho, mnoho duší ve světě hladoví po duchovním vedení. V jejich snaze přinést smysl do 
jejich životů nevědomky dovolily, aby byly vtaženy do praktik, rovnajících se pohanství. 
Musíte se vždy vyhýbat jakémukoliv falešnému dogmatu, které vás vybízí, abyste uvěřili, že 
pokoj ve vašich srdcích a duších může být dosažen pomocí prastarých duchovních praktik. 
Naučte se je rozpoznat jako takové, čím ve skutečnosti jsou. 
 
Užívání krystalů, meditace, reiki, jógy, tarotových karet, víry v duchovní vůdce ze světa 
zemřelých, v metafyziku a v tak zvané léčitele z víry jsou zde, aby vás vybízely uvěřit 
v alternativní vyšší existenci mimo sféru, která byla stvořena Bohem Věčným Otcem. 
 
Varování před povznesenými Mistry 
Mnoho z vás, kteří dnes vytrvale hledáte duchovní útěchu v praktikách následování vašich 
andělů, se musí mít na pozoru, setkáte-li se s pojmem povznesení mistři. Když je tento 
pojem zmíněn, tak si můžete být jisti, že tito andělé nepřicházejí z nebes. Povznesení Mistři, 
mé děti, jsou padlí andělé a přicházejí z temnot. Přesto vám budou říkat – a pak vás o tom 
přesvědčí – že přicházejí ze světla. To všechno je pohanská spiritualita. Jestli ji necháte, aby 



převzala vedení nad vašimi životy, pak vás nakonec stáhne dolů, do jámy temnot, když to 
budete nejméně očekávat. Satan bude velmi opatrný ve způsobu, jakým vám bude 
předkládat tyto temné lži, protože vždy vám bude říkat – a vy tomu budete věřit – že 
všechny tyto věci jsou dobré. 
 
Většina těchto praktik je prezentována jako dobrá pro vaši sebeúctu, sebedůvěru, kontrolu 
nad svým životem – ale všechno z toho je lež. Nejen že vás tyto praktiky odvádí od Pravdy, 
ale přinesou vám nevýslovné trápení, když tito zlí duchové, v přímém důsledku těchto 
praktik, vstoupí do vaší duše. 
 
Bible varuje před nebezpečím magie 
Pravda nemůže být nikdy pozměněna. Učení, které bylo předáno člověku v Bibli svaté, varuje 
lidstvo před nebezpečím magie, vykládáním budoucnosti a zbožňováním falešných bohů. 
V dnešním světě jsou tyto praktiky uváděny jako neškodné, nicméně nutné pro vaše 
duchovní blaho. Vzhledem k povaze jemných duší, mnoho z nich bude přirozeně přitahováno 
k praktikám New Age, pro falešnou fasádu lásky, kterou vyzařují. Nic nemůže být dále od 
pravdy. Nezapomeňte, že je to Satan a jeho padlí andělé, kteří vás opatrně a lstivě vtáhli 
do těchto lží, o nichž jste nic netušili. 
 
Varování před fanatickou oddaností k andělům 
Těm, kteří propagují skoro fanatickou oddanost andělům, musím říct toto: Proč jako první 
nehlásáte Slovo Boha, mého Věčného Otce? Není vaše posedlost anděly jen další formou 
modlářství? Ano, samozřejmě, modlete se za pomoc svatých andělů, přesto si vždy položte 
tuto otázku: Není vaše oddanost k andělům na úkor vaší lásky k Ježíši Kristu, Božímu Synu, 
nebo k Bohu, Věčnému Otci? Pokud je tomu tak, pak urážíte Mě, vašeho božského Spasitele, 
Ježíše Krista. 
 
Probuďte se a prohlédněte tyto lži o tak zvaném spiritualismu. Andělé, které přitahujete, 
když se účastníte takových praktik, nepřicházejí z nebes nebo ze světla. Jen se zdají 
přicházet ze světla, ale to je klam, který Satan a jeho démoni chytře užívají k zakrývání svých 
činů. 
 
Nezapomeňte poslední lekci. Ať už vykrášlíte své pohanské praktiky jakkoliv chcete, aby 
vypadaly, že vzdáváte úctu božskému světlu nebes, přesto to bude lež. Tato lež a ti, kteří vás 
přesvědčují k následování této podivné cesty k tak zvané duchovní říši, která leží mimo tu, 
která patří mému Otci, vás přivedou tak blízko k Satanovi, že za určitým bodem už nebude 
návratu. 
 
Jediná Boží říše lásky, která existuje mimo tuto zemi, je nebe. Pokud vám bylo řečeno cokoliv 
jiného, pak to není pravda. Avšak Satan chce, abyste věřili, že tomu tak je. Skutečnost je 
taková, že táhne všechny tyto nic netušící a pověrčivé duše spolu s ním a všemi padlými 
anděly do temnot pekla. Vše ve jménu falešné lásky. 
 
Prosím, nezapomeňte, že láska, pravá láska, může přicházet pouze od Boha, Věčného Otce. 
 
Váš milující Spasitel 
Ježíš Kristus 
 
086. Důležitost půstu a sebezapření 
Pondělí, 16. května 2011 v 11:30 
 



Má milovaná dcero, konečně sis uvědomila, že beze Mne nejsi nic. Prostřednictvím mých 
milostí dostáváš život v království mého Otce. Bez mé přítomnosti ve tvém životě by byl tvůj 
život pustý a zbavený jakéhokoliv smyslu. Ó, jak si přeji, aby všechny moje děti porozuměly, 
jaký život jim mohu přinést, zejména prostřednictvím svátosti nejsvětější eucharistie. Protože 
jen tehdy, když Mě přijímáte do svých slabých duší ve formě Božího chleba a vína, skutečně 
cítíte mou lásku. Tato láska vás posiluje, nejen ve vaší duši, ale i ve vaší mysli. Moje 
přítomnost vás pozvedne k tomu, abyste se stali mými opravdovými následovníky. 
 
Můj následovník, který Mě pravidelně nepřijímá touto nejsvětější svátostí, bude jako nádoba, 
která je plná jen zpola. Potřebujete mé Tělo a Krev, kterou jsem prolil za vás všechny, 
abyste se naplnili mojí opravdovou přítomností. Neboť bez ní nebudete schopni najít 
skutečnou sílu, abyste plně hlásali mou slávu. 
 
Děti, musíte pochopit, že víra v mou existenci je jen částí vaší duchovní cesty. Je toho 
mnohem víc, čemu ještě potřebujete porozumět. Až tehdy, když se vzdáte rozkoší těla, 
budete opravdu naplněni. Vzhledem ke skutečnosti, že Satan kontroluje člověka pomocí 
pokušení těla, měli byste mu také odmítnout přístup k těmto radostem, které případně 
vyhledáváte. Jedním z nejmocnějších způsobů, jak zbavit duši Satana a jeho démonů je půst. 
Tak málo lidí na světě je schopno se zavázat k této oběti, přestože je to tak snadné 
a nepoškozuje to vaše zdraví. Jeden den půstu týdně vám přinese speciální milosti. Malými 
oběťmi k poctě ke Mně, vašemu božskému Spasiteli, nejen že zachráníte duše, ale stanete se 
Mi bližšími. Jiné oběti, jimiž odmítáte světské požitky, vás také přivedou blíže k mému 
Nejsvětějšímu Srdci. 
 
Život, mé děti, by vůbec neměl být honbou za materiálními věcmi, pokud jsou něco navíc 
k vašim skutečným potřebám. Přijetím jednoduchých potřeb a zasvěcením vašeho času Mně, 
zakusíte opravdovou spokojenost. A nejen to, ale poprvé ve vašem životě poznáte význam 
opravdové svobody. Nezapomeňte, že Satan kontroluje člověka skrze touhy těla, a to včetně 
touhy po potravě, oděvech, sexu, domů, aut, dovolené, přepychového života, hudby, 
alkoholu a zbožňování známých lidí. Když přijmete, že to jsou prostě iluze, potom pochopíte, 
že váš čas na zemi by neměl být promarněn takovým zbytečným usilováním. 
 
Váš čas na zemi, děti, je jen částí vaší cesty do věčnosti. Po vaší smrti bude pro vás 
pokračovat život jiného druhu. Nezávisle na tom, zda lidé věří, nebo nevěří v Boha, Věčného 
Otce, jejich duše bude po jejich smrti stále existovat. Hledejte Světlo teď, aby vaše duše 
mohla navěky zakoušet opravdové štěstí a oslavené místo v ráji. Abyste dosáhli této úrovně 
duchovní svatosti, prosím, provádějte oběti těla, pokud jste ještě naživu tady na zemi. 
Nabídněte také všechno vaše utrpení ve vašich životech za ztracené duše a sklidíte odměnu, 
která vás bude čekat v dalším životě. 
 
Váš milující Spasitel 
Ježíš Kristus 
 
087. Ctěte mého Otce 
Středa, 18. května 2011 v 17:00 
 
Má vroucně milovaná dcero, chyběl Mi čas, který jsi Mi včera slíbila. Uvědomuji si, že vedeš 
velmi zaměstnaný život, ale nezapomeň, že Já jsem život, jemuž musíš dát přednost před 
všemi tvými každodenními aktivitami. 
 
Čas pro lidi, aby čestně přemýšleli o svém životě 



Přišel čas, aby lidé přemýšleli vskutku čestným způsobem o svém životě. Všechny mé děti 
kdekoliv, v každém koutu světa, si musí položit tuto otázku: Věříte, že Bůh Otec existuje, 
nebo tomu nevěříte? Jak se stále víc předpověděný konec časů přibližuje, musí být udělán 
určitý počet rozhodnutí. Akceptujete, mé děti, že Bůh, můj Věčný Otec, vás stvořil? Jestli 
ano, pak odpovězte na další otázku. Kolik času Mu věnujete, abyste Mu poděkovali za tento 
dar života, vaší rodiny a přátel? Za domov, ve kterém žijete? Za potravu, kterou jíte? Když 
to neděláte, nejste následovníky Pravdy. 
 
Prokazujte úctu mému Otci 
Vám, kteří skutečně věří v Boha, tvůrce všech věcí, říkám: cožpak nevíte, že modlitba je 
životně důležitá, máte-li mít užitek z příštího nádherného života, který On pro vás 
naplánoval? Mluvte k Němu každý den. Prokazujte Mu úctu, jakou zasluhuje. Protože když 
Mu nebudete věnovat pozornost, urážíte Mě. Všem mým oddaným následovníkům pravím: 
Já, váš božský Spasitel, Ježíš Kristus, vás nyní žádám, abyste pochopili, jak je důležité ctít 
mého Otce. Není Mu věnována taková pozornost, jakou zasluhuje. Mnoho lidí si o Něm 
vytvořilo obraz jako o Bohu Otci přísném, hrozivém a rozhněvaném. Jste v takové posvátné 
úctě, že jste Ho dali stranou. Kdybyste věděli, jak moc touží po vaší lásce, v témž okamžiku 
byste padli na kolena a prosili Ho, aby vám odpustil. Prosím, modlete se k Bohu Otci. 
Potřebuje vaši lásku. Potřebuje vaši zbožnost. Modlitbou k mému Otci získáte nesmírné 
milosrdenství, když Ho budete žádat, aby vás ochránil a zachránil v mém jménu. Zřídka 
odmítne vaši žádost, když odpovídá jeho nejsvětější vůli. Bůh, můj Věčný Otec, je velmi 
milující, soucitný, a věrnost, kterou Mu projevujete, přinese světu velké milosti a spásu. 
 
Modlete se k mému Otci, abyste odvrátili globální katastrofy 
Modlete se k mému Otci, abyste odvrátili celosvětové katastrofy ve jménu jeho milovaného 
Syna, a On vyslyší vaše modlitby. Tak málo křesťanů na světě žádá především Jeho 
o pomoc. Prokažte Mu čest, že je teď žádán o pomoc, aby zmírnil přírodní katastrofy, k nimž 
dojde na zemi během Velkého soužení.  
 
Můj Otec drží svět ve svých rukou. Avšak jeho děti už Ho ani neuctívají, ani nezbožňují. 
Nedbají na skutečnost, že zatímco Satan stále krade duše, že je zde jediná síla, která odolá 
věčnosti, a tou silou je Boží moc. Ve svém milosrdenství uslyší váš křik o pomoc. Prosím, 
volejte Ho nyní, zejména v těchto časech velké změny. 
 
Váš milovaný Spasitel  
Syn Boha Otce Všemohoucího  
Ježíš Kristus 
 
088. Zodpovědnost rodičů v dnešním světě 
Čtvrtek, 19. května 2011 v 18:15 
 
Má vroucně milovaná dcero, svět teď podlehnul hloubkám naprosté beznaděje ve svém 
nedostatku víry v existenci Boha, Otce Všemohoucího. Dokonce i malé děti nyní škodolibě 
popírají jeho existenci. Tyto prázdné, zatvrzelé duše urážejí nejen mého Věčného Otce, ale 
způsobují Mi hlubokou trýzeň. 
 
Tak daleko jste padly, děti, že jste se úplně zbavily citu pro spiritualitu, se kterou jste se 
narodily. Jak daleko si myslíte, že vás láska k světu a jeho materialismu dovede? Neboť vy, 
kteří jste pohrouženi do bohatství a pohodlí všech světských půvabů, byste měli vědět, že to 
všechno vám bude brzy vzato jako část očisty, která leží před vámi. 
 
Zodpovědnost rodičů 



Proč učíte své děti o důležitosti lidmi vytvořeného materialismu na úkor jejich ubohých 
malých duší? Dnes je vaším prvotním cílem učit vaše děti, jak je důležité vytvářet a budovat 
bohatství. Zřídka je učíte morálce, kterou potřebují, aby se vyzbrojily k odpovědnosti 
v dospělosti, v způsobu, jakým budou projevovat úctu k druhým. Aby porozuměly důležitosti 
poctivosti a potřebě ukázat porozumění svým bratrům a sestrám. Naneštěstí se mé děti 
úplně ztratily na duchovní cestě, která je pro ně nutně potřebná, aby dosáhly svého 
konečného cíle. Nestydíte se? Kdy poznáte, že vaše nutkavá láska k penězům a ke všemu, 
co nabízí, skončí neštěstím? Teprve až budete svlečeni donaha z tohoto pohodlí, po kterém 
tak toužíte, zjistíte, jak jste sami. 
 
Poslouchejte Mě teď, zatímco ještě můžete. Na první místo dejte potřeby rodiny, neboť je to 
dobré. Pečujte o ni. Ale prosím, nepovzbuzujte své děti, aby se staly otroky bohatství a touhy 
po slávě, neboť je tím tlačíte do náruče Satana. Vy jste dali zrozením vašim dětem tělesně 
život a tělo. Ale ony byly stvořeny Bohem, Věčným Otcem, když jim byla dána jejich duše. 
Jako rodiče projevujte všemi prostředky zodpovědnost péčí o tělesné potřeby vašich dětí. Ale 
nezapomeňte, že jejich duše potřebuje potravu. Učte je pravdě mého učení a důležitosti 
o starost o jejich duše. Jen pak budete dávat svým dětem opravdovou potravu těla i ducha, 
jakou potřebují, aby se udržely na živu tak, aby se mohly radovat z věčného života. 
 
Váš milující božský Spasitel 
Ježíš Kristus 
 
089. Zmatek, pokud jde o můj Druhý příchod 
Pátek, 20. května 2011 v 10:00 
 
Má vroucně milovaná dcero, mnozí lidé se ptají, co Druhý příchod ve skutečnosti znamená 
a tak Mě to nechej vysvětlit. 

 
Poprvé jsem přišel na svět vykoupit lidstvo z věčných temnot, aby se mohlo těšit věčnému 
životu. Bůh, Všemohoucí Otec, ze svého milosrdenství poslal Mě, aby všechny jeho děti měly 
život. Neboť až dosud, následkem hříchů Adama a Evy by to nebylo bývalo možné. Já přijdu 
znovu, tentokrát abych odměnil všechny, kteří Mě následovali. 
 
Ve světě je mnoho zmatku, pokud jde o tuto událost. Mnoho lidí věří, že můj Druhý příchod 
znamená, že přišel konec světa. To ovšem není pravda; místo toho to bude znamenat konec 
časů, kdy Satan a jeho následovníci, kteří vytvořili na světě nevyslovitelnou bídu, budou ze 
země vykázáni na 1000 let. 
 
O Novém ráji na zemi 
Tento Nový ráj, který jsem vám slíbil, přijde až nebe a země se spojí v jedno. Tento nový 
život, který přináším všem mým oddaným následovníkům, je životem lásky a nádhery. Vy, 
moji následovníci, budete nicméně muset snést mnoho trápení, až se tento přechod začne 
uskutečňovat. Abych pomohl připravit svět na tuto velikou událost, přináším už předem velký 
dar mého milosrdenství. Velké varování, které každému jednomu z vás dá příležitost uvidět 
své hříchy a jak Mě tyto hříchy urážejí, vám umožní uvidět Pravdu. Až pochopíte skvrnu 
hříchu, která existuje ve vás, jen potom skutečně porozumíte smutku, který cítím.  
 
Pohled na to, co se stane při posledním soudu 
Tím, že vám všem dovolím zakusit tento velký čin mého milosrdenství, bude vám dán 
opravdový letmý pohled na to, co se stane ve dnu posledního soudu. Tímto způsobem je 
vám dávána poctivá příležitost, abyste se vrátili ještě jednou ke Mně. Vidíte, Já vás všechny 



miluji tak hlubokou a trvalou vášnivou láskou, že udělám cokoliv, abych vás zachránil ze 
spárů mistra klamu. 
 
Přesto vás varuji. Satan nyní zvýší svou aktivitu prostřednictvím vašich bratrů a sester, aby 
vás přesvědčil, abyste se obrátili ke Mně zády dokonce i potom, co se tato velká událost 
stane. Musíte teď otevřít svou mysl, nechat všechno lidské uvažování stranou, abyste přijali 
pravdu o své existenci na zemi. Každá lež, zaobalená do lidského vědeckého a logického 
myšlení bude použita, aby vám zabránila přijmout Pravdu. 
 
Satan nechce, abyste vy, mé děti, přišly ke Mně. Jeho neřest, podobná drápu, musí být 
zlomena, ale to může být provedeno jen s vaší pomocí. Nedovolte mu, aby jeho lži zakalily 
váš úsudek. Bude pro vás velmi obtížné nevšímat si jeho argumentů, provokací a posměšků. 
Neboť to je způsob, jakým pracuje.    
 
Satan bude pracovat prostřednictvím jiných lidí, aby vás zbavil odvahy 
Mnoho z vás neví, že Satan takto pracuje pomocí jiných lidí, jejichž názorů si vážíte. Ale to je 
přesně způsob, jakým pracuje. Bude komunikovat skrze tyto ubohé duše, které jsou 
přitahovány temnotou. Zajistí, že jejich mysl bude uzavřena pravdě mé slávy a věčného 
života, jenž právem patří vám. Nikdy, v žádném případě nedovolte, aby jeho vliv ovlivnil vaši 
lásku ke Mně. A nezapomeňte – protože Satan tuto bitvu nevyhraje, tak tyto ubohé duše, 
které ho následují, budou vrženy do pekla spolu s ním. Toužíte-li po věčném životě, tak 
využijte tento čas na zemi k odsouzení Satana, dokud ještě můžete. 
 
Budu na zemi vládnout 1000 let 
Má dcero, Já budu vládnout na zemi 1000 let. Nemyl se, neboť jsem to Já, kdo nyní řídí 
události, které se teď ve světě odhalují. Připravil jsem nyní cestu pro mé nové království na 
zemi a ten čas je blízko. Mnohem blíže, než si mnozí uvědomují. Raduj se, protože tato 
novina bude všemi uvítána. Přivede ke konci všechno trápení na světě. Zažehne zdroj lásky 
a nádhery, aby všechny mé děti měly na něm podíl. 
 
Tento Nový ráj bude mimo vaše chápání. Ale poslyš toto: Tento nový život nabídne všem 
mým následovníkům život bez starostí. Nebudete toužit po ničem. Všechno vám poskytnu Já. 
Každý jeden z vás, kdo si vybral toto nádherné království, bude udiven vzácným klenotem, 
který vás očekává. Modlete se nyní, aby vaši bratři a sestry otevřeli své oči k pravdě slibů, 
které jsem vám dal, aby také oni mohli vstoupit do tohoto nového života na zemi. 
 
Váš milovaný Spasitel 
Ježíš Kristus 
 
090. Odpuštění je cestou k svobodě 
Sobota, 21. května 2011 v 10:40 
 
Má dcero, odpuštění je cestou k svobodě. Když odpustíte těm, kteří vás urazili, nebo vám 
způsobili bolest, stanete se duchovně svobodnými. To je tehdy, když radost naplňuje vaši 
duši. Také to znamená, že jsem ve vás přítomen. Když odpustíte jiným, je to znamení lásky, 
nejen k vašemu bližnímu, ale lásky ke Mně, vašemu božskému Spasiteli. Těm, kteří ve Mne 
nevěří, pravím: Vězte, že když vy také odpustíte druhým, tak jsem přítomen a kráčím s vámi. 
Přesto nemáte ani tušení, že tomu tak je. 
 
Odpuštění je láska. Moje láska je nekonečná. Ale snažně vás prosím, mé děti, abyste Mi 
dovolily odpustit vám vaše hříchy. Kdybyste Mě mohly poprosit, abych to udělal, nejen že 
byste byly svobodné, ale také by vás překvapila láska a radost, jakou byste zakusily. Tento 



čin pokory by vám dovolil, abyste předaly lásku ostatním. Vaše světlo bude zářit a působit na 
jiné zvláštním způsobem, ale ani vy, ani oni, si toho nebudete vědomi. Má láska potom, co se 
tento čin vykoupení uskuteční, zaplaví vaši duši. Vaše čistá duše bude jako magnet, protože 
bude přitahovat jiné k vám. 
 
Odpustit jiným není snadné, mé děti. Pýcha a pocit vlastní hodnoty zabrání, aby se tento čin 
milosrdenství uskutečnil. To je práce Satana. Neboť on ví, že nedostatek odpuštění vede 
k jiným, vážnějším hříchům proti Bohu Otci. Když nemůžete odpustit ostatním, nejdříve ze 
všeho vytvoříte zatrpklost, která, když začne hnisat, vede vás k nenávisti a dokonce k vraždě. 
V mnoha případech může vést k válce. 
 
Kdyby si lidé všude jeden druhému velkomyslně odpustili, pak by nenávist neexistovala. 
Vraždy by byly méně časté a láska, láska Boha, Věčného Otce by se rozšířila. 
 
Naučte se odpouštět jeden druhému. Dejte svoji pýchu stranou a proste o mé milosrdenství. 
Neboť když budete prosit o něco v souladu s mou svatou vůlí, pak vaší prosbě bude 
vyhověno. 
 
Váš milující Spasitel 
Král milosrdenství, Ježíš Kristus 
 
091. Nové odhalení: záplavy ve Francii letos v létě 
Neděle, 22. května 2011 v 14:30 
 
Má vroucně milovaná dcero, v odhalení, které ti bylo dáno dne 18. března 2011 o půlnoci, 
že v tomto měsíci květnu dojde k vulkanické erupci na Islandu – tak ta se právě nyní 
uskutečnila. Možná, že se divíš, proč jsi byla tak šokována, že se to stalo, jak bylo 
předpověděno. Vysvětlím ti to. Ačkoliv většina tvých pochyb, pokud jde o pravost mé 
komunikace s tebou, byla rozptýlena, stále ještě u tebe byl strach, že jsi neporozuměla těmto 
proroctvím správně. Musíš teď posílit svou důvěru a nechat Mě zaplašit tvůj strach. Jdi teď 
dál a bez váhání zveřejni ostatní události, které jsem ti oznámil. Tím, že to uděláš, lidé 
pochopí, že jsem to Já, Ježíš Kristus, kdo nyní vyžaduje pozornost, která je zapotřebí, 
aby pomohla zachraňovat duše. 
 
Až se tato proroctví potvrdí, pak bude jen málo pochyb v srdcích mých následovníků o jejich 
pravosti. A přesto zatvrzelé duše stále ještě nebudou přesvědčeny, uvidí-li pravdu, protože 
odmítají věřit a vždy nabídnou logickou odpověď. 
 
Záplavy ve Francii, vlna veder v Turecku 
Teď Mě poslyš. V létě dojde k záplavám na jihu Francie a k vlně veder v Turecku. Jiné 
přírodní události způsobí pozdvižení, včetně zemětřesení v Anglii (ale ne ihned), některé 
z nich zasáhnou jiné evropské státy. Očekávej vzestup úrovně mořské hladiny ve Středozemí, 
které bude šokovat každého. Zemětřesení budou pocítěna i v Norsku a v Jižní Americe. 
Odhalím ti, Má dcero, i jiné události, ale jen s tím záměrem v mysli – aby došlo k obrácení 
mých dětí. Jestli a když přijmou, že jsem to Já, kdo k nim skrze tebe hovoří, pak Mi to 
přinese radost. Nepřeji si mé děti strašit, ale tyto události budou ve světě pokračovat 
a stupňovat se jako součást Velkého trestu, který je před námi. Jsou nutnou částí v bitvě 
proti mistru klamu. 
 
Modlete se teď, mé děti, abyste zmírnily a odvrátily tyto události, protože modlitba je 
mimořádně mocná, jako prostředek k odpuštění. 
 



Jdi teď v pokoji. Neobávej se zveřejnit tato proroctví, protože se vyplní. 
 
Váš Spasitel 
Ježíš Kristus 
 
092. Proč komunikuji se světem tímto způsobem 
Pondělí, 23. května 2011 v 09:45 
 
Má vroucně milovaná dcero, nyní nastal čas přemýšlet o mých svatých poselstvích a postarat 
se, aby co nejvíce hříšníků jim věnovalo pozornost. 
 
Nemylte se, tato poselství jsou dávána světu jako dar, aby pomohla zachránit všechny z vás, 
všechny mé děti, včetně těch, které jdou různými cestami k Bohu, Věčnému Otci. 
 
Lidé, zejména katolíci, budou zmateni, když je nepostavím do čela mých ostatních dětí jiných 
náboženských věr. Můj výběr slov je zamýšlen tak, aby je slyšeli všichni a ne jen několik 
málo vyvolených. Moje láska nerozlišuje. Těm, kteří zpochybňují způsob, jakým mluvím 
k lidstvu skrze tohoto posla, pravím toto: Zatím co vy, moji následovníci, rozumíte tomu, že 
Pravda se nikdy nezměnila od doby mého ukřižování, pak také vězte, že Já musím rozšířit 
svou lásku na všechny Boží děti. Nikdo není lepší než druhý. 
 
Má dcero, nesmíš odpovídat, nebo zkoušet bránit mé Slovo, když budeš vyzývána, abys 
vysvětlila, proč jsem mluvil tímto způsobem. Mé Slovo je Boží. Nesmí být změněno ani 
doplněno, aby vyhovovalo těm, kteří se považují za experty v teologickém zákonu. Neboť mé 
Slovo bude dáno světu jazykem, jemuž dnešní lidstvo bude jasně rozumět. Mnozí se budou 
ptát, proč tato slova neužívají stejnou terminologii nebo výrazy jaké používali moji staří 
proroci a apoštolové a Já jim teď odpovím: 
 
Nezapomínejte, že mé učení se nikdy nemění. Nezáleží na tom, jakou řeč dnes používám, 
abych s vámi komunikoval tímto moderním způsobem. Pravda, kterou sděluji, zůstává stejná, 
nedotčená.  
 
Buďte obezřetní u proroků, nebo vizionářů, kteří prohlašují, že dostávají poselství ode Mne 
a kteří užívají starobylou řeč, nebo pasáže z Bible svaté. Protože to není způsob, jakým bych 
komunikoval s lidstvem dnes. Proč bych to dělal? Neodcizil bych si tak novou generaci? Ty, 
kteří nejsou znalí řeči obsažené ve svaté Knize mého Otce? 
 
Jednoduchost je klíč, mé děti, když sděluji mé nejsvětější Slovo. Nezapomeňte, že když učíte 
ostatní pravdě o mé existenci, že jednoduchost ve vašem přístupu je podstatná. Jestli to 
neuděláte, nezasáhnete ty ztracené duše, protože si zacpou uši. 
 
Moje poselství lásky 
Poselství mé lásky je velmi prosté. Já jsem život, po kterém mé děti na zemi touží.                                                        
Vysvětlete jim, že Já jsem Pravda. Udělejte to srozumitelně. Beze Mne není věčný život. 
Použijte tato proroctví, která jsem odhalil tomuto poslu, abyste získali pozornost nevěřících. 
Neboť právě proto jsou dávána světu. Ne proto, aby je děsila, ale aby dokázala, že Já dnes 
komunikuji takovým způsobem, aby mému nejsvětějšímu Slovu bylo nejen nasloucháno, ale 
také uvěřeno. 
 
Váš milující Spasitel a učitel 
Ježíš Kristus 
 



093. Během Varování se nebe otevře 
Pondělí, 23. května 2011 v 14:30 
 
Má vroucně milovaná dcero, trpíš teď muka, která Já musím snášet pro hříchy člověka. Je ti 
tak, jako Mně. Nyní jsi ale zahlédla jen nepatrnou část mého utrpení, jemuž musím čelit 
každou minutu tvého dne. Pokud jde o Varování, nemusíš se ničeho obávat. 
 
Varování bude dramatická událost 
Mnoho lidí na světě bude šokováno, protože to bude dramatická událost, kdy nebesa budou 
otevřena, a plameny mého milosrdenství budou šlehat napříč světem. Mnoho lidí nebude 
chápat, co se děje. Budou tak šokováni, že si budou mylně myslet, že jsou svědky konce 
světa. Řekni jim, aby se radovali, až uvidí mou slávu, neboť to bude, pokud budete vhodně 
připraveni, tím nejpozoruhodnějším příkladem mého milosrdenství ode dne mého ukřižování. 
To bude, mé děti, vaše zachraňující milost, a zabrání vstupu do hlubin pekla těm, kteří by 
jinak byli k němu odsouzeni. 
 
Všechny mé děti, ať už jsou kdekoliv, musí varovat ztracené duše před tím, co mají 
očekávat. Nabádejte je, aby hledaly smíření s Bohem vyznáním svých hříchů už teď. 
Je důležité, aby tolik lidí, kolik jen bude možné, bylo ve stavu milosti už předem, jinak 
důsledkem šoku nemusí přežít tuto událost. Je ale daleko lepší být nejdříve svědkem této 
neobyčejné božské události, než být nepřipravený ve dni posledního soudu. 
 
Zůstaňte pevní, všichni z vás. Radujte se, jste oddaní následovníci, neboť vám bude ukázán 
letmý pohled na mou Boží přítomnost, kterou vaši předkové během svého života nikdy 
neviděli.  Modlete se za zbytek mých dětí. Řekněte jim Pravdu nyní, dokud ještě můžete. 
Nevšímejte si jejich výsměchu, protože když se nyní rozhodnou k modlitbě za odpuštění 
svých hříchů, budou vám pak děkovat, potom, co se tento velký zázrak uskuteční. 
 
Nyní jděte v pokoji. Nebojte se. Modlete se za ty duše, které jsou bez víry, aby nezemřely 
ve smrtelném hříchu. 
 
Váš božský Spasitel 
Ježíš Kristus 
 
094. Když je pro vás těžké se modlit 
Úterý, 24. května 2011 v 18.00 
 
Má vroucně milovaná dcero, jsem dnes šťasten, že již tolik bylo uděláno k předání mého 
nejsvětějšího Slova světu prostřednictvím tvé práce. Nesmíš si nikdy myslet, že neděláš dost, 
vzhledem k množství lidí, kteří odmítají tato poselství. Neboť ty z mých dětí, které nepřijímají 
mé Slovo teď, to pak časem udělají. Potom budou velice dychtivé, aby vyslechly můj hlas. 
 
Zůstaň nyní soustředěná na Mne. Nenechej se zavést na scestí těmi, kteří zahrnují tato 
poselství posměchem. Nikdy neztrácej odvahu, protože ti, kteří teď naslouchají mému Slovu, 
je ve skutečnosti předávají ostatním ze své lásky ke Mně. 
 
Obrácení je obtížnou výzvou ve světě, který je tak slepý k pravdě o věčném životě. Vytrvalost 
je nutná, neboť s pomocí Ducha Svatého, jehož síla je nyní pociťována všude po celém 
světě, se mé děti nakonec vrátí ke Mně. Ale ne všechny. Vy, kteří byste dali přednost falešné 
útěše, kterou vám nabízí podvodník, pravím: Shledáte, že bude velmi těžké odmítnout život, 
jaký teď vedete. 
 



Modlete se teď všichni za svou rodinu a za své přátele, abyste se všichni mohli sjednotit ve 
své lásce ke Mně během Varování. Neboť přijmete-li tuto událost jako vaši cestu ke svobodě, 
budete odměněni mým velkým milosrdenstvím. 
 
Modlitba není snadná 
Modlitba není snadná pro mnoho z mých dětí, které shledávají recitaci dlouhých modliteb 
monotónní a trochu nudnou. Jestli se modlíte takovým způsobem a s modlitbou bojujete, tak 
si jen klidně sedněte a komunikujte se Mnou v tichosti. Prostě přemýšlejte o mém životě na 
zemi. Vzpomínejte na čas, který jsem tam strávil, a na lekce lásky, kterou jsem vám všem 
dal. To stačí. Uklidněte se v mysli a Já budu sedět v tomto rozjímání s vámi. Chodím 
s každým z vás. Jsem s vámi každou minutu vašeho dne a nezáleží na tom, co právě děláte. 
Nikdy nejsem daleko. Nezapomeňte, že Já jsem vaší oporou v životě. Opírejte se o Mě. 
Proste Mě s upřímností o mou podporu a Já uslyším vaše volání. Nikdy neodmítnu vaši 
prosbu, je li v souladu s mou svatou vůlí. Avšak když prosíte o přízeň, která by vám udělila 
nějaký světský nadbytek, pak vězte, že ji vám nikdy nedám. Neboť Já vám nikdy nemohu 
dát dary, které jsou škodlivé pro vaši duši. Mé dary vám dávám proto, abych vás přivedl blíže 
k mému srdci. Neboť až se to stane, pak už nebudete nic víc chtít. 
 
Váš milující a věrný Spasitel 
Ježíš Kristus 
 
095. Chtěl bych poděkovat těm, kteří pomáhají rozšiřovat mé svaté Slovo 
Středa, 25. května 2011 v 16:00 
 
Nyní přicházím, abych dodal odvahu všem mým následovníkům, kteří potom, co rozpoznali 
můj pravý hlas, odpověděli velkým činem své velkomyslnosti. Chtěl bych nyní poděkovat 
všem z vás, kteří dobrovolně dávají svůj čas, aby podporovali a rozšiřovali má poselství. Vy, 
moje vzácné děti, přinášíte v tomto čase dějin velkou radost mému smutnému srdci. Vy, mé 
děti, jste statečné, odvážné a naplněné darem Ducha Svatého. Vaše věrnost, dar vašeho 
času a milující oddanost k Pravdě vám přinesou velké milosti v Novém ráji, který jsem slíbil 
svým dětem. 
 
Povedu vaši ruku během této posvátné práce a pocítíte mou lásku. Nikdy nemějte strach 
oznamovat mé Slovo, neboť každé malé úsilí, které udělá kdokoliv z vás, kdo bude 
podporovat tato poselství, bude odměněno. 
 
Teď jděte, moji vzácní věrní následovníci. Rozšiřujte mé svaté Slovo a pomozte svým 
bratrům a sestrám, kteří potřebují vedení. 
 
Váš milující Spasitel 
Ježíš Kristus 
 
096. Poselství varování světovým vůdcům 
Středa, 25. května 2011 v 22:00 
 
Má dcero, země po celém světě kypí pod povrchem neklidem a to jak ve smyslu nenávisti 
člověka k člověku, tak i ve vztahu k blížícím se ekologických otřesům. Tam matka příroda 
brzy uvolní neočekávané, aby lidem ukázala, že nezávisle na jejich arogantním sebe-
prosazování, neovládají vůbec nic. 
 
Člověk se toho musí hodně naučit. Neustálé úsilí těch, kteří jsou u moci o získání ještě větší 
moci na nejvyšších úrovních, má dopad na obyčejné lidi, kteří se musí spoléhat na své vlády 



a ekonomické vůdce, aby se starali o jejich potřeby. Pomoc, kterou lidé potřebují, se projeví 
jen tehdy, když tito vůdcové budou vládnout s opravdovou láskou ve svých srdcích ke svému 
lidu. Naneštěstí důsledkem chamtivosti a hladu po moci to ve skutečnosti není dnes cílem 
mnoha světových vůdců. 
 
Bůh Otec už nebude déle tolerovat vaše hříšné skutky 
Mé varování těmto vůdcům všude na světě, ať už jsou kdokoliv, je následující: Uvalíte-li 
nespravedlivé jednání a nouzi na váš lid, pak ruka mého Věčného Otce dopadne rychle na ty 
země a místa, ve kterých máte svá sídla. Už nebude déle tolerovat vaše hříšné skutky. 
Schovejte se, chcete-li, ale nebude vám to nic platné. Vaše ničivé zbraně budou zničeny. 
Vaše nakládání s vašimi spoluobčany vytvoří takovou situaci, kdy – ať se vám to líbí, nebo ne 
– se budete muset zodpovídat Bohu, Věčnému Otci. Vaše morální odpovědnost bude brána 
v potaz, protože nakonec budete souzeni svými činy. 
 
Veďte váš lid s láskou, důstojností a s respektem pro jejich fyzické a morální blaho. Jestli 
odmítnete lidem právo na náboženskou svobodu, nebo ve jménu politické jednoty zavedete 
diktaturu jakéhokoliv druhu, která je donutí zastavit nebo omezit praktikování svého 
náboženství, pak jste ztraceni. Nejen že budete trpět pro své činy, ale budete nemilosrdně 
souzeni. Kdokoliv z vás, jenž přísahá věrnost svému lidu ve jménu Boha, Věčného Otce 
a prosadí nespravedlivé nové zákony, které odepřou lidu právo na potravu, příbytek 
a náboženskou svobodu, bude čelit hněvu a ruce Boha Otce. 
 
Svět nyní trpí v každé oblasti panstvím diktatur, i když ne zrovna na místech, kde byste 
předpokládali, že tomu tak je. Svět také trpí finančními potížemi, které zranitelné oslabují. 
Říkám teď těm lídrům, kteří ještě mají nějaký smysl pro křesťanské povinnosti, aby bojovali 
za právo dovolit mému učení ovlivnit vaše rozhodování, což bude mít přímý dopad na mé 
děti všude na světě.  
 
Těm, kteří se paktují v kuloárech moci, aby potlačili mnoho zemí a převzali v nich kontrolu, 
což postihne národ za národem a povede k všeobecné nouzi, říkám: Mějte se na pozoru, 
vaše akce budou potrestány. Neboť Bůh, Věčný Otec, byl až dosud trpělivý v naději, že si 
uvědomíte marnost takových způsobů. Místo toho jste se protlačili dopředu jako elitní 
skupina, která sama sebe považuje za důležitější než zbytek lidské rasy. Vaše činy – buďte 
varováni – skončí katastrofou. Vaše oddanost blahobytu, panovačnosti a chtivosti vás 
zanechá nejen nahé a zranitelné, ale ještě v horším stavu, než ty, které jste poškodili 
zneužitím moci. 
 
Nastal čas k bitvě zbavit svět zla a vlády Satana. Bůh Otec uvolní mnoho zemětřesení, 
tsunami a záplav v úsilí, aby vás probudil. Vaše spiknutí v úsilí svrhnout světové vůdce, 
vládnoucí náboženské skupiny a zavést kontrolní opatření včetně jediné světové měny, 
nezůstane nezpozorováno. Když teď vidíte, jak se tyto události odvíjejí, bude pro vás sotva 
možné je ignorovat. Tyto události otřesou vaším slepým lpěním na moci. Probudíte se 
a uvidíte omyl vašich způsobů. A když k tomu dojde, Já tam budu stát a čekat. Budete ke 
Mně utíkat a prosit nejen o odpuštění, ale použijete lásku ke Mně, abyste odčinili škodu. Vy, 
moje děti, které hluboko v sobě chováte lásku ke Mně, jste mojí největší nadějí k porážce 
Zlého a nynější neúměrně velké politické korupce ve světě. Modlete se za milosti, které vám 
pomohou se vrátit ke Mně. 
 
Klimatické katastrofy neviděné od dob proroka Noe 
Modlitby, jak už jsem řekl dříve, pomohou zmírnit neštěstí ve světě, jenž teď směřuje k sérii 
katastrof souvisejících s klimatem, lidmi nikdy neviděných od dnů proroka Noe. Svět, jak jej 
znáte, bude trpět tak mnoha událostmi najednou, že chaos a zmatek se stane normou. 



 
Proč dovolím, aby se to stalo? Hovořím k těm, kteří mají obrovský politický a finanční vliv, 
kteří jsou zasvěcení do toho, co se děje za zavřenými dveřmi. To je vaše poslední příležitost, 
daná vám z pocitu lásky a soucitu k člověku kdekoliv, abyste se nyní obrátili a zastavili se na 
svých zlých cestách. Nebo čelte následkům. 
 
Váš spravedlivý soudce 
Ježíš Kristus, Král milosrdenství 
 
097. Jak si poradit s peněžní nouzí 
Čtvrtek, 26. května 2011 v 13:00 
 
Má vroucně milovaná dcero, je to mé přání, abys nyní začala držet půst nejméně jeden den 
v týdnu. Když to uděláš, budeš se Mi velice líbit. Tato oběť posílí tvou čistotu duše a přivede 
tě blíže mému Nejsvětějšímu Srdci. 
 
Moje děti na světě čelí v těchto časech mnoha výzvám. Výzvám, které nikdy dříve nemusely 
řešit. Největší výzvou je nyní to, jak si poradit v situacích, kdy se jim nedostává peněz. Pro 
mnohé, které je potřebují k udržování svých domovů a k nasycení svých rodin, je to velmi 
hrozivé. Druhá potíž je nedostatek jakéhokoliv smysluplného duchovního vedení v jejich 
životech, které až dosud bylo pokládáno za důležité. 
 
Ztrátou vašeho příjmu ztratíte také touhu po přepychových světských věcech. K čemu je 
přepychový vůz, když nemůžete nasytit svoji rodinu? K čemu je krásný oděv, když nemůžete 
udržet teplo v domě, který si nemůžete dovolit přiměřeně vyhřát?  Jen až Mé děti zjistí, že 
byly zbaveny nadbytku, na který byly zvyklé, pochopí skutečnost, do níž byly nyní uvrženy. 
 
Dnes musí být vaší prioritou základní potřeby. Potom se můžete ptát sami sebe, co je teď 
důležité? Když už jste nasyceni a oblečeni, co pak? Když usilujete o základní přežití, tak lidská 
snaha předstihnout ostatní už nemá význam. Závidět sousedovi majetek a postavení je už 
také bezpředmětné. Je to právě teď, kdy budete hledat duchovní útěchu, která vám ve 
vašich životech tak dlouho chyběla. 
 
Ve vašem hledání útěchy mysli se obraťte ke Mně a mému Věčnému Otci, Bohu, Stvořiteli 
všech věcí. Nebuďte v pokušení hledat lék u duchovních léčitelů, ledaže by reprezentovali 
Mě. Nehledejte umělou vzpruhu ve stimulantech, abyste zmírnili svoji bolest a smutek. 
Jedinou cestou, jak se můžete osvobodit od starostí a úzkosti je, že se obrátíte ke Mně, Ježíši 
Kristu, vašemu Spasiteli. 
 
Já teď čekám. Proste Mě, abych vám pomohl, a Já vám uspokojím vaše základní potřeby. 
Vždy vám poskytnu to, co budete potřebovat. Ale musíte Mě napřed o to požádat. Nikdy si 
nenechávejte vaše starosti pro sebe. Sdílejte je se Mnou. Předejte Mi všechny vaše starosti. 
Odpovím okamžitě, neboť Mě naplní radostí, když Mi budete zcela důvěřovat. 
 
Miluji vás všechny. 
 
Váš věrný Spasitel 
Ježíš Kristus 
Král milosrdenství a soucitu 
 
098. Hřích zůstane vždy hříchem a nezáleží na tom, jak jej ospravedlňujete 
Neděle, 29. května 2011 v 17:30 



 
Má vroucně milovaná dcero, jak pláču nad všemi svými dětmi, které hřeší, protože 
nerozumějí mému učení. Mnohé z nich si nejsou vědomé, že Mě urážejí, buď proto, že je 
Pravdě nikdo nikdy neučil, nebo že se rozhodly obhajovat své hříchy. Mnohé z těch, které 
hřeší, se snaží ospravedlnit své činy, protože poslouchají jiné, které užívají toleranci jako 
zástěrku k ospravedlnění svých hříchů. V očích mého Otce bude hřích vždy hříchem 
a nezáleží na tom, jak malý je. Mnohé z těch, které páchají těžké hříchy, se vždy nějak zařídí, 
aby si ubránily tak zvané "právo hřešit" oslepováním sama sebe ke zlu, které jejich hřích 
představuje. 
 
Mé děti mají štěstí, že Já jim jejich hříchy odpustím 
Kdyby mé děti na celém světě věděly o mém milosrdenství, pak by pochopily, jaké mají 
štěstí, že jim byl dán tento velký dar odpuštění, který jim v tomto životě nabízím. Když mé 
děti nežádají pravidelně o odpuštění, pak jejich hříchy je vedou k tomu, aby v nich 
pokračovaly, znovu a znovu. Čím více hřeší, tím dále se ode Mne vzdalují a tím pro ně bude 
těžší opět ke Mně přijít. Mé milosrdenství je zde pro všechny, abyste z něho měly prospěch. 
Přijměte je nyní ode Mne. Nedovolte světu, aby vás chytil do pasti tím, že dovolíte samy sobě 
stát se kořistí pokušení hříchem. Když zhřešíte, už jste polapeny a nebudete vědět, kam se 
obrátit. Hřích způsobí, že se budete cítit nepříjemně a hluboce sklesle ve vás samých. 
 
Tolerance je dnes v módě 
Tak mnoho mých dětí stále hlasitě volá o potřebě tolerance ve společnosti. Tolerance je dnes 
v módě ve svém volném smyslu slova. Může být použita k překroucení i těch nejtěžších 
hříchů. Tolerance je chytře použita k tomu, aby obhájila každý typ hříchu, který je znám 
lidem v dnešním světě. Každý se dovolává práva na toleranci. Hřích, ať už jakýkoliv, bude ve 
většině případů povýšen na civilní právo. Nezáleží na tom, jak budou tyto hříchy prohlášeny 
za "dobré", vždy budou špatné. Je čas, aby se člověk podíval pravdě do očí. Aby se stal 
znovu zodpovědným. Aby připustil, že hříšné činy, které páchá, jsou morálně špatné. Aby 
zacházel se svými bližními, včetně dětí v lůně matek, jako se sobě rovnými ve všech 
ohledech. 
 
Modlete se usilovně za milost, abyste uviděli pravdu takovou, jaká je. A nikoliv tu učenou 
verzi pravdy, kterou jste si vybrali, že jí budete věřit, protože se hodí k vašim sobeckým 
cílům. Je pouze jedna Pravda. Každý jeden z vás ve svém srdci ví o rozdílu mezi tím, co je 
dobré a co je špatné. Přijměte to teď, chcete-li, abych vás zachránil z ohňů pekla. 
 
Váš Spasitel 
Ježíš Kristus 
 
099. Meče spravedlnosti dopadnou teď 
Neděle, 30. května 2011 v 03:00 
 
Slyšte Mě teď, mé děti, všude na světě. Meče spravedlnosti dopadnou na ty, kteří se náležitě 
nepřipravili na Varování. 
 
Mé plameny Božího milosrdenství nabídnuté světu, aby každému z vás daly okusit příchuť 
toho, jaký bude den posledního soudu, jsou tak mnohými z vás špatně vykládány. Tento 
velký den Varování se každým měsícem přibližuje a tak si musíte vyhradit čas, abyste se 
připravily na mé Boží milosrdenství. 
 
Mnoho, mnoho duší shledává těžké porozumět tomu, co tato událost skutečně znamená. Ve 
výsledku jich tak mnoho zemře šokem, což Mě rmoutí; avšak důvodem toho, že nepřežijí, 



bude žalostný stav jejich duší. Katolíci odevšad, vyhledejte teď vyznání hříchů, chcete-li mít 
užitek z mého velkého činu lásky a milosrdenství. Křesťané a příslušníci jiných věr, hovořte 
v tichosti a řekněte Bohu, jak jste plní výčitek. Jak velice litujete vašich prohřešků a proste 
Ho, aby vám odpustil vaše hříchy. Jen ti, kteří jsou pevní ve své lásce ke Mně a k Bohu, 
Věčnému Otci, budou náležitě připraveni. Jiní, vzhledem k síle své mysli a charakteru, 
konečně pochopí Pravdu a přijmou Mě s láskou ve svých srdcích. 
 
Pokud jde o ostatní – až jim jejich duše budou odhaleny ve své temnotě, tak šok bude tak 
krutý, že padnou mrtví jako kámen. Potom už bude příliš pozdě hledat odpuštění. Nebude 
pro ně žádná naděje. Modlete se, modlete se, vy všichni, aby tolik duší, jak je to jen možné, 
přežilo tento velký čin milosrdenství. 
 
Váš milující Spasitel 
Ježíš Kristus 
 
100. Varování těm, kteří byli vtaženi do satanských kultů 
Pondělí, 30. května 2011 v 22:00 
 
Má dcero, stáváš se teď mnohem silnější a skrze tvou poslušnost k mé nejsvětější vůli můžeš 
upozornit svět na to, co leží před ním. 
 
Když jsem mluvil o hříchu, neodhalil jsem odporné hříchy, které jsou páchány a které 
dokonce i vyložení hříšníci by si těžko dovedli představit. Hnusné praktiky, prováděné tak 
zvanými sofistikovanými západními společnostmi za zavřenými dveřmi, by vámi otřásly až do 
morku kostí. 
 
Ďábelské ukrutnosti, kdy jsou děti rituálně vražděny z úcty k Satanovi, jsou v dnešním světě 
realitou. Ale to jsou jen některé ze silně ďábelských činů, které jsou páchány lidmi, 
ovlivněnými Satanem. Zajdete-li až tak daleko, mé děti, pak shledáte, že už je nemožné, 
abyste se ke Mně vrátily. Jiné činy, které lámou moje srdce, zahrnují tělesné zneužívání 
zvláště malých, nevinných dětí. Nechejte Mě objasnit druh hříchů, které by mnoho z vás 
velice rozrušily, kdybych je měl popsat do detailu. Satanovi následovníci jsou ve svých 
kultech nelítostní a krutí ve svém chování k lidské bytosti, ke které nemají žádnou úctu. 
Oběti, včetně lidských obětí, rouhání, proklínání a činy znesvěcující Mě, mého Věčného Otce 
a mou milovanou Matku, jsou běžnými obřady. Tak málo studu mají tito Satanovi uctívači, že 
se veřejně vychloubají svou neúctou prostřednictvím hudby, filmů, TV a umění. Ti, kteří jsou 
vinni takovou svatokrádeží, budou čelit věčnému zatracení, kde budou hořet navěky v pekle. 
 
Toto je jedno z posledních varování, které dostáváte ode Mne, vašeho Spasitele Ježíše Krista. 
Je to také moje poslední žádost, abyste sebe zachránili, dokud můžete. 
 
Já, Ježíš Kristus, nedělám plané hrozby. Udělám cokoliv, abych vás zachránil. Ale za jistým 
bodem už není nic, co bych mohl udělat, abych vás zastavil v hledání falešné útěchy, o které 
si myslíte, že vám bude nabídnuta Zlým. Odemkněte Satanovy okovy, jimiž vás připoutal, 
a utečte teď ke Mně. Já vás zachráním, ale musíte Mě prosit, abych vám prominul, dokud 
jste ještě naživu v tomto životě. 
 
Nezapomeňte, že volba je vaše. Nebe nebo peklo. Vybíráte si vy, dokud jste ještě naživu na 
této zemi. Protože až přejdete do dalšího života, už to nebudete schopni udělat. 
 
Váš vždy trpělivý a milující Ježíš Kristus 
 



101. Řekněte jim, že je miluji, ale chci, aby ke Mně mluvili 
Úterý, 31. května 2011 v 15:30 
 
Má vroucně milovaná dcero, byla to pro tebe docela mimořádná cesta, uskutečněná v tak 
krátkém čase. Uvědomuji si, že jsi teď unavená. Rychlost, s jakou byla tebou tato poselství 
přijata a tak rychle publikována do tolika jazyků, ti ukazuje naléhavost, jakou představují. 
Také ti ukazuje Boží vedení při práci ve své nejdokonalejší podobě. 
 
Tato poselství, i když jsou plná mého učení, jsou vám ve skutečnosti dávána, aby vysvětlila 
důležitost vašich duší, dokud jste v tomto životě. Mnoho lidí bude znepokojeno, až budou 
tato poselství číst, zejména ti, s malou vírou v Boha, Věčného Otce. Mnozí budou obráceni. 
Někteří se budou strachovat o svou budoucnost na této zemi a o své rodiny a přátele. 
 
Prosím, řekněte jim, že je miluji 
Otevřou-li nejdříve svou mysl ke skutečnosti, že Bůh opravdu existuje, pak budou připraveni 
k dalšímu stupni. To se stane, až se začnou ptát sami sebe, proč se uskutečňuje tato 
komunikace. Proč Ježíš Kristus, jediný Syn Boha, Věčného Otce, přistoupil k tak 
mimořádnému kroku. Pak dojdou k zřejmému závěru: Je to proto, že Já miluji každého 
jediného z vás, že vás chci zachránit. Chci vás všechny hýčkat a musím podniknout ta 
nejmimořádnější opatření, abych vás přivedl blíže k mému srdci. 
 
Chtěl bych se vás dotknout vašich srdcí tak, aby se zažehla jiskra ve vašich duších. Není se 
čeho bát v tomto světě, pokud Mi plně důvěřujete. Mám nádherné plány pro všechny, kdo 
přijdete blíže k mému Nejsvětějšímu Srdci. Očekávají vás ty nejmimořádnější dary. Nebojte 
se světového neklidu. Neboť Já ochráním všechny, kteří věří ve Mne, a postarám se o vaše 
potřeby těla. Důvěřujte Mi, Pánu lidstva, jenž byl znovu poslán, aby vás zachránil z věčných 
temnot. 
 
Obraťte se ke Mně jako nevinné děti 
Není třeba se učit modlitby, jestli jste neznalí. Ano, jsou mocné, ale vše, o co vás žádám, je, 
abyste se Mnou mluvili. Takovým způsobem, jakým byste si normálně povídali s přítelem. 
Uvolněte se, svěřte se Mi. Požádejte Mě o mou pomoc. Mé milosrdenství je plné 
a překypující, jen čekající, aby vás zaplavilo. Kdybyste jen věděli, jaký soucit mám pro 
každého z vás na zemi. Dokonce i pro hříšníky. Mé děti jsou mé děti, i když hřích poskvrňuje 
jejich duši. Hřích je Mi odporný, ale hříšníky miluji. 
 
Tak mnoho z vás se obává pravidelně prosit o odpuštění. Nesmíte si nikdy dělat starosti. 
Nikdy. Je-li vám to skutečně líto, bude vám odpuštěno. 
 
Hřích, mé děti, je stálý problém. Dokonce i moji nejvěrnější následovníci hřeší a hřeší, znovu 
a znovu. To je skutečnost. Když byl Satan uvolněn, hřích se široce rozšířil. Mnozí se stydí 
obrátit se ke Mně. Skloní hlavu a dělají, že nevidí, když se špatně chovali. Příliš hrdí 
a v rozpacích, a dělají to dál, jako kdyby se na to zapomnělo. Čemu ale nerozumějí je, že 
temnota přitahuje temnotu. Takže když zhřešíte jednou, je pak mnohem jednodušší zhřešit 
znovu. Když potlačíte vaše svědomí, tento cyklus se pak opakuje znovu a znovu. Potom 
hříšník najde každou výmluvu, aby nebral v úvahu špatné jednání. Budou tak padat stále 
dolů ve spirále. To proto, že nevědí, jak prosit o odpuštění. Protože nepochopili důležitost 
pokory, shledávají nemožným, aby se obrátili ke Mně. Víte, není to nic složitého požádat Mě 
o odpuštění. Nikdy se Mě nebojte. Očekávám každého z vás, kdo má odvahu odsoudit své 
vlastní hříchy. Když si na to zvyknete, budou vám dány mimořádné dary. Potom, co vyznáte 
své hříchy, budete ve stavu milosti. Potom, když přijmete svátost eucharistie, pocítíte vzrůst 
energie, který vás překvapí. Potom, a pouze potom, najdete pravý mír. 



 
Nic vás nevyvede z míry. Budete silní nejen ve vaší duši. Vaše mysl bude klidnější a budete 
se více ovládat. Budete čelit životu s jiným a pozitivnějším přístupem. Kdo by nechtěl takový 
život? 
 
Děti, pojďte zpátky ke Mně v těchto časech zármutku ve světě. Dovolte Mi vám ukázat 
radost, která bude vaše, když se ke Mně obrátíte. 
 
Nezapomeňte, že Já jsem se už jednou vzdal svého života pro vás. Moje láska nezná hranic. 
Odpovím na vaše volání. Všechno, co musíte udělat, je prosit. 
 
Váš drahý milující Spasitel 
Ježíš Kristus 
 
102. Proroctví z Garabandalu se nyní stává skutečností 
Úterý, 31. května 2011 v 15:30 
 
Má vroucně milovaná dcero, ušli jsme dlouhou cestu v tak krátkém čase. Nebylo to bez 
důvodu. Byl to čas, jenž byl celý zapotřebí, abych sdělil mé nejsvětější Slovo světu, žíznícímu 
po mé lásce. Ale lidé stále ještě neposlouchají, protože nechtějí vědět. Zatímco mnoho mých 
věrných následovníků je nyní pozorných vůči změnám, které přicházejí, tolik ostatních nemá 
naprosto žádný zájem o varování, až dosud dávaná světu mou milovanou Matkou. Proroctví 
z Garabandalu se nyní stávají skutečností. Připravte se na tuto událost, protože vám zbývá už 
jen pár měsíců, abyste připravili vaše duše. 
 
Prosím, neměj strach, má dcero, neboť Já vím, že tyto události tě rozesmutňují, protože 
myslíš na budoucnost svých dětí. Velké varování změní všechno. Ale bude také znamenat, že 
se cesta rozdvojuje. Lidstvo, až bude probuzeno k pravdě o existenci Boha, si samo ze své 
vůle zvolí jednu z cest. Cestu ke spáse, nebo cestu k zatracení. 
 
Trest vymete většinu světa 
Usilovně se modlete, aby si lidé vybrali první cestu. Pokud se tak nestane, tak svět bude 
podroben nejpřísnějšímu trestu, který jej z větší části vymete. Proč by si to mé děti měly 
přát? A přesto, kvůli hříchu, si lidé naneštěstí vyberou, že nebudou brát v úvahu můj slib, 
a raději budou následovat cestu mistra klamu. Řekl jsem vám, že vám nedám datum pro 
Velké varování, neboť to ví jen pár vyvolených duší. Neboť kdyby toto datum bylo 
zveřejněno, lidé by byli v pokušení hledat vykoupení z pocitu falešné pokory. Důvěřujte Mi. 
Všechno bude dobré, děti. Jste požehnané, že vám byl dán tento zázračný dar zjevení. Nyní, 
v nadcházejících měsících vedoucích k Varování, se svět bude zdát klidnější a jaksi podivný. 
Neboť až se to stane, tak přesto, že na nebi budou viditelné neobyčejné a dramatické jevy, 
vaše mystická zkušenost bude klidná, abyste byly lépe připraveny pro toto tiché setkání 
s vaším svědomím. 
 
Nezapomeňte, že čím více lidí bude o této události varováno předem, tím více duší bude 
zachráněno. Modlete se, modlete se růženec mého Božího milosrdenství za ty duše, které 
zemřou během Varování. Potřebují vaše modlitby. 
 
Váš milující Spasitel 
Ježíš Kristus 
 

103. Dny papeže Benedikta jsou sečteny 
Středa, 1. června 2011 v 11:00 



 
Má vroucně milovaná dcero, byla jsi právě zase znovu zkoušena v mém nejsvětějším jménu, 
aby ses odchýlila od Pravdy. To se bude stávat pravidelně, neboť nemine den, aby mistr 
klamu se nepřestal pokoušet odvést tě opět od tvé práce zaséváním pochybností do tvé 
mysli. 
 
Nesmíš se dívat na poselství jiných vizionářů, nebo naslouchat jiné osobě, která prohlašuje, 
že přichází v mém jménu a dává ti poselství, které je v rozporu se Slovem, které dostáváš 
ode Mne. 
 
Moje proroctví jsou ti přesně předávána, má dcero. Satan tě nepřestane otesávat a zraňovat 
tě, když to budeš nejméně očekávat. Takže se měj stále na pozoru. Dny mého milovaného 
vikáře jsou sečteny. Bude muset opustit Vatikán ještě dříve, než přijde Varování. Důvěřuj Mi. 
Poslouchej Mě. Vedeš si nyní dobře, ale nikdy ze Mě nespouštěj oči. 
 
Avšak neboj se žít svůj život jako obvykle, pokud modlitba a oddanost ke Mně budou jeho 
nedílnou a důležitou součástí. Chystám se zajistit, že od nynějška nebudeš sama v této práci 
a že jen ti, kteří budou vedení Mnou, budou mít vliv na tvou schopnost rozlišení. 
 
Věř Mi, když říkám, že Satan nebude ničit má Slova, ani znečišťovat tato poselství, která ode 
Mne dostáváš. To se v tomto případě nestane, protože tato mise je prvořadá a je ti 
poskytnuta veškerá ochrana, má dcero. Budeš-li se nějakým poselstvím cítit znepokojena, 
pak Mě prostě požádej o odpověď a Já ti ji dám. Neptej se nikoho dalšího na jejich názor, 
protože nejsou kvalifikovaní, aby komentovali mé Boží Slovo. 
 
Nikdy se nezabývej poselstvími jiných vizionářů. To je velmi důležité, neboť by to poškodilo 
tvou práci. 
 
Teď už víš, že Já, váš Spasitel a Král lidstva zde rozhoduji. Žádný člověk nesmí znečistit mé 
Slovo. V žádném případě. Buď vděčná, že ti byl poskytnut dar proroctví a vždy Mě 
poslouchej. Nikdy Mě neurážej pochybnostmi. Tyto časy jsou už dávno za tebou. Vyhledávej 
Mě s pokorou ve svém srdci. Když mé Slovo bude zesměšňováno, útočeno na ně, popíráno, 
protiřečeno a zpochybňováno, tak mlč, neboť není na tobě, abys odpovídala za Mě. Naučíš 
se mnohem víc ode Mne, má dcero, když si sedneš a budeš Mi naslouchat. Naplním tvoji 
mysl darem rozlišení. Přijmi tento dar. Nepochybuj. Raduj se se Mnou. 
 
Toto je velmi důležitá mise, nepodobná žádné, jakou jsem lidstvu poslal od dob prvních 
proroků. Z tvé strany bude vyžadovat sílu, lidsky řečeno. Právě teď je důležité to, že budeš 
se Mnou komunikovat prostřednictvím modlitby, adorace a svatými svátostmi. Všechno 
ostatní musí být dáno stranou. Tvoje rodina je vždy velmi důležitá. Všechno mimo tyto dvě 
věci spadá do mnohem nižší kategorie. Zkus se uvolnit a cítit mou lásku. Nepromarňuj 
vzácný čas starostmi. Připoj se ke Mně v plné jednotě a budeš uchráněna od škod. Miluji tě, 
má dcero a důvěřuji ti. 
 
Tvůj věrný Spasitel a učitel 
Ježíš Kristus 
 
104. Satan získává mladé lidi prostřednictvím popkultury 
Sobota, 4. června 2011 v 17:00 
 
Má vroucně milovaná dcero, obrácení, jako přímý výsledek mých poselství dávaných tobě, 
se teď šíří po světě. Raduj se, neboť jsem ti řekl, že mé Slovo, až bude čteno, roznítí duše 



po celém světě, včetně vlažných hříšníků. Když jsem před tisíci roky dal mé Slovo světu mým 
milovaným apoštolům, měly na lidstvo hluboký dopad. Dnes, nehledě na následovníky Boha, 
Věčného Otce a Mne, jeho Syna Ježíše Krista, hodně z toho, co bylo učeno, bylo, žel, 
zapomenuto. 
 
Mojí komunikací skrze tebe, má dcero, se pokouším zjednodušit mé učení. Ještě důležitější 
ale je, že důvod, pro nějž mluvím, je připomenout vám, učit vás a vlévat do vaší mysli mé 
nejsvětější Slovo, abyste mohli být zachráněni ze spárů Satana. 
 
Má dcero, naplnil jsem tvoji duši, prostřednictvím daru Ducha Svatého, schopností rozlišení. 
Tato moc je ti dána nejen proto, abys mohla pochopit tato poselství, ale zvláště aby ti 
odhalila zlo hříchu. Nyní, když vidíš hřích, cítíš se špatně do té míry, že tě to rozruší. Dávám 
ti teď příchuť toho, co musím vytrpět Já, když vidím, jak mé děti jsou zamořeny hříchem. 
 
Z mnoha lidí, které vidíš ve svém každodenním životě prostřednictvím médií, filmů a v TV jsi 
zmatená. Hřích, když je přítomen v duších, se manifestuje takovým způsobem, že jej v jeho 
jistých projevech můžeš jasně vidět. Ty, má dcero, prostřednictvím mých milostí, nyní můžeš 
okamžitě v někom hřích rozlišit. První příznak, který můžeš pozorovat, je arogance a pýcha, 
kdy člověk považuje sebe za důležitějšího, než ostatní. Jiná znamení, která vidíš, vyrůstají 
z hříchu pýchy a chtivosti. 
 
Jedním z nejvíce rozbujelých hříchů v dnešním světě je sexuální zvrácenost. Když je 
prezentovaná světu, je vždy zamaskována humorem. Je to chytrá cesta, jak se pokusit 
přesvědčit ostatní, že je to přirozená část vaší lidské povahy. Víš, má dcero, kdokoliv na zemi 
se rád směje a potřebuje smysl pro humor, jenž je Božím darem. Takže když je propagováno 
sexuálně deviantní chování, obyčejně je předkládáno tak, že vás rozesměje. To není jen 
v případech, kdy jsou ponižovány ženy, ale také když jsou ovlivňováni mladí lidé, aby přijali 
zlé dekadentní chování jako normální kulturní projev. 
 
Satan rád získává mladé lidi. A tak používá moderní prostředky, aby se zaměřil na tyto moje 
drahé beránky. Ony, mé dětičky, budou nevědomky napodobovat toto odpudivé chování, 
které bude dále podněcováno a šířeno tlakem jejich skupin. 
 
Varování lidem v hudebním průmyslu 
Varuji nyní všechny v hudebním, filmovém a uměleckém průmyslu. Budete-li pokračovat 
v kontaminování mých dětí, budete přísně potrestáni. Vy, mé svedené děti, jste loutkami 
v Satanově zbrojnici. Používá vás tak, že nejdříve vás svede přitažlivostí bohatství, věhlasu 
a okázalosti. Pak obsadí vaši duši. Potom vás potáhne do hlubin mravní zkázy, kdy jeho 
démoni vniknou do vašeho těla, takže budou moci vyjádřit svou vlastní strašnou chlípnost 
a sexuálně zkažené činy. Celou dobu si budete myslet, že jde o neškodnou zábavu. Cožpak 
nevíte, že vám vaše duše byly ukradeny? Nevadí vám to? Nechápete, že když pácháte tyto 
činy obscénní sexuální zkaženosti, že budete navždy ztraceni? Když se chtivě dožadujete 
další dávky smyslného vzrušení, když to minulé už vás neuspokojuje, stanete se 
nenasytnými. Potom zničíte sami sebe. Proč si myslíte, že tak mnoho z vás, kteří žijí pod 
falešnou fasádou kultu celebrit, páchají sebevraždu? Nebo se předávkují? Že se cítí 
deprimovaní? Že beznaděj trhá jejich srdce? Nevíte, že Satan chce vaše duše rychle? Čím 
dříve zemřete ve smrtelném hříchu, tím rychleji Satan může ukrást vaši duši Bohu, 
Všemohoucímu Otci, vašemu Stvořiteli. 
 
Je těžké pro moje děti, které jsou chyceny do této lži, aby tomu porozuměly. Ale přemýšlejte 
o tom takto: I když jste v hříchu, pořád je ještě ve vás přítomné Boží Světlo. Mnoho hříšníků 
a ateistů si to neuvědomuje. Pokračují v pohybu na své sestupné spirále hříchu blíže k peklu. 



Přesto zůstávají v dobrém duševním zdraví, protože je v něm udržuje Boží Světlo. Bez Božího 
Světla by tato země byla v temnotách. Tato temnota, kdybyste ji zakusili, by vás zachvátila 
hrůzou. Vaše hříšné činy by vám byly nejen odporné, ale chtěli byste utéct a schovat se. 
Neboť i když pak Boží Světlo by se náhle objevilo, nebyli byste schopni vydržet jeho záři 
a moc. 
 
Bez Božího Světla nastává naprostá temnota duše. Protože vy, mé děti, jste nikdy nemusely 
bez tohoto Světla být, nebyly byste schopny přežít, jestli – a když by toto Světlo vyhaslo.  
 
Pečujte o svou duši, protože je vším, co si vezmete sebou do dalšího života 
Varování vám dá zakusit, jaký by byl tento pocit. I kdybyste byli během Varování ve 
smrtelném hříchu, nemějte strach, protože je jen tím, čím je – Varováním. Žel, vaše hříchy 
budou tak šokující, až je uvidíte v jejich surovém a ohavném stavu, že na vás mohou 
zapůsobit fyzicky otřesem. Nečekejte, až se tak stane. Udělejte něco pro svůj duchovní život 
teď. Zvažte důstojnost vaší duše. Pečujte o vaši duši, protože je vším, co si vezmete s sebou 
do dalšího života. Na vašem těle vůbec nezáleží. Avšak používáte-li vaše tělo, které vám bylo 
dáno Bohem, Všemohoucím Otcem jako dar, hříšným způsobem tak, že svedete k hříchu 
ostatní, pak to bude vaše tělo, které způsobí pád vaší duše. 
 
Myslete, mé děti, na své budoucí štěstí. Neboť váš čas tady na zemi je jen zlomkem času, 
jenž zakusíte ve své existenci. Nezdar v péči o vaši duši vám zaručí, že budete sami, opuštění 
v pekle, ve kterém není jiného života než věčná bolest a trýzeň. 
 
Každý den milióny duší rychle plují k branám pekla 
Každý den milióny duší, ve chvíli smrti, rychle plují k branám pekla. Mocní lidé, vůdcové, 
chudí, bohatí, zpěváci, herci, teroristé, vrazi, násilníci a ti, kteří měli potrat. Společným 
jmenovatelem, který všichni sdílejí je toto: Nikdo z nich nevěří, že peklo existuje. 
 
Váš milující Spasitel a učitel 
Ježíš Kristus 
 
105. Dvě komety se srazí, můj kříž se objeví na rudé obloze 
Neděle, 5. června 2011 v 16:30 
 
Má vroucně milovaná dcero, čas už se krátí. Varování je už blízko. S velkým zármutkem ti 
musím říct, že mnoho duší nedbá těchto poselství Varování. Má slova padají do hluchých uší. 
Proč neposlouchají? Dávám jim nejen můj velký dar milosrdenství, když vylévám mé milosti 
na celý svět, ale také se je pokouším připravit na tuto událost. Mnoho miliónů hříšníků se 
bude radovat, až jim bude ukázáno mé milosrdenství. Ostatní nedostanou příležitost vykoupit 
se včas, protože zemřou následkem šoku. 
 
Má dcero, musíš udělat cokoliv, abys varovala svět, protože tato velká událost bude každého 
šokovat. Uvidí velká znamení na nebi před tím, než se Varování uskuteční. Hvězdy se srazí 
s takovým nárazem, že lidé budou zmatení podívanou, kterou uvidí na obloze a budou ji 
považovat za katastrofu. Když se ty komety spojí, výsledkem bude velká rudá obloha 
a znamení mého kříže uvidí každý na celém světě. Mnozí budou mít strach. Ale Já říkám, 
radujte se, neboť uvidíte, poprvé ve svých životech, skutečné Boží znamení, reprezentující 
velkou novinu pro hříšníky na celém světě. 
 
Pohlédnete na můj kříž a budete vědět, že mé velké milosrdenství je dáváno každému z vás, 
moje vzácné děti. Neboť jsem k vám choval hlubokou a trvalou lásku, když jsem ochotně 



umíral na kříži, abych vás zachránil. Až na obloze uvidíte kříže během Varování, budete 
vědět, že je to znamení mé lásky k vám. 
 
Modlete se, moji milovaní následovníci, aby se vaši bratři a sestry mohli radovat, až také jim 
bude ukázán důkaz mé existence. Modlete se, aby přijali, že je to jejich příležitost ke svému 
vykoupení v mých očích. Tento velký čin milosrdenství zachrání jejich duše, jestli Mi dovolí, 
abych jim pomohl. 
 
Bude vám ukázáno, jaké to je zemřít ve smrtelném hříchu 
Varování bude očistná zkušenost pro všechny z vás. Může být částečně nepříjemná, zvláště 
pro ty, kteří jsou v těžkém hříchu. Protože vůbec poprvé vám bude ukázáno jaké to je, když 
Boží Světlo zmizí z vašeho života. Vaše duše pocítí opuštěnost pociťovanou těmi, kdo umírají 
ve smrtelném hříchu. Ty ubohé duše ponechaly na příliš pozdě, aby prosily Boha o odpuštění 
svých hříchů. Nezapomeňte, že je důležité, že dovolím všem, aby pocítili tuto prázdnotu 
duše. Neboť jen pak konečně pochopíte, že bez Božího Světla ve vašich duších přestáváte 
cítit. Vaše duše a tělo budou jen prázdné nádoby. Dokonce i hříšníci pociťují Světlo Boha, 
protože je přítomné v každém z jeho dětí na zemi. Ale když zemřete ve smrtelném hříchu, 
toto Světlo přestane existovat. 
 
Připravte se teď na tuto velkou událost. Zachraňte své duše, dokud ještě můžete. Protože to 
bude jen tehdy, až Boží Světlo vás opustí, že si konečně uvědomíte prázdnotu, pustotu 
a temnotu, které Satan nabízí a které jsou plné úzkosti, hrůzy a strachu. 
 
Naplňte znovu vaše duše. Radujte se teď, protože Varování vás zachrání a přivede vás blíže 
k mému Nejsvětějšímu Srdci. 
 
Uvítejte Varování. Neboť pak vám bude dán důkaz věčného života a poznáte, jak je důležitý. 
 
Váš milovaný Spasitel 
Ježíš Kristus 
Král lidstva 
 
106. Klíče Říma budou teď vráceny Bohu, Všemohoucímu Otci  
Pondělí, 6. června 2011 v 10:30 
 
Má vroucně milovaná dcero, buď teď silná. Obsah mých poselství u tebe vyvolává strach, 
jemuž nesmíš podlehnout. Někdy se cítíš tak osamocená v této práci, i když u tebe stojím 
každý den a nejsem daleko od tvého boku. Moje poselství, jak už jsem ti řekl dříve, 
nepřinesou do duší vždy radost. Ale věřící pochopí, že trest je nutný, aby pomohl očistit svět. 
 
Vím, že je někdy těžké strávit obsah poselství, ale musíš vložit veškerou svou důvěru ve Mne. 
Znovu ti dávám pokyn, aby ses nedávala do diskusí s lidmi, mými věřícími, kteří zpochybňují, 
analyzují nebo poukazují na mezery v mém svatém Slovu. Protože ani ty, ani tyto duše, 
nemají oprávnění k tomu, aby to dělaly. Nyní musíš poslouchat Mě. Nechej ty, kteří 
nepřestávají zesměšňovat a odsuzovat mé Slovo, protože se tě to už netýká. Ano, ovšem, 
budeš kritizována, až budeš hlásat mé Slovo. Nevšímej si těch, kteří se nyní budou pokoušet 
zatáhnout tě do rozhovoru s tebou. Času je příliš málo, než aby mohl být promarněn 
takovým odvracením pozornosti. Lidé, jimiž by ses měla zabývat, jsou moje ubohé děti, jimž 
chybí víra, nebo ti, kteří neznají Mě, nebo mého Věčného Otce. To jsou ti, kteří Mi dělají 
velkou starost. 
 



A tak zatímco dobře smýšlející křesťané, snažící se vždy rozpoznat mé Slovo, zasvěcují svůj 
čas analýze, místo toho, aby se prostě řídili mým učením a modlili se za své ubohé bratry 
a sestry, je promarněn drahocenný čas. 
 
Má dcero, řekni světu, že předpověděné přírodní katastrofy nyní zasáhnou zemi. Všechny 
začnou nyní, bude jich mnoho a přijdou rychle. A všechno kvůli slepým očím hříšníků, 
odvrácených od Slova Boha Otce, zahrabaných ve svých doupatech neřesti. 
 
Věřící, nemějte strach 
Věřící, modlete se teď. Nemějte strach. Vždy vám nabídnu svou Boží ochranu, dokonce 
i tehdy, když budete zesměšňováni v mém jménu. Modlitby vám dají sílu a odvahu, když teď 
Zlý a jeho nohsledi vylévají svůj jed na mé děti. Až se jejich nenávistné činy ve válce proti 
lidstvu začnou stupňovat terorismem, zavedením monopolu světové měny a úmyslným 
zamořením země, tak slyšte: Hněv Boha Otce nyní dopadne, a dopadne rychle. Modlitby 
musí být vedeny ve skupinách po celém světě, protože to pomůže odvrátit některé z těchto 
událostí. 
 
Modlete se za mého milovaného papeže Benedikta. Je obklopen velmi mocnými nepřáteli 
Boha. Nenasytové, bažící po moci a vládě v mé církvi. Modlitby pomohou odložit jeho blížící 
se odchod, kdy bude muset opustit Vatikán, jak bylo předpověděno. Modlete se, modlete se, 
modlete se za touto dobu, která bude nejtemnější, jaká kdy postihla mé posvěcené 
služebníky, biskupy, kardinály a všechny mé opravdové následovníky. Klíče Říma budou teď 
vráceny zpět Bohu, Všemohoucímu Otci. 
 
Přišel čas k velké bitvě proti Satanovi a jeho zlovolným následovníkům. Jejich pokusům 
uškodit lidstvu bude čeleno s největší přísností, neboť budou muset snášet velké utrpení 
za své ďábelské činy. 
 
Povstaňte teď, mé děti. Všechnu vaši víru, důvěru a oddanost ke Mně dejte na přední místo. 
Každodenní modlitba, mše a eucharistie pomůže Mně a mému Otci potlačit toto zlo. 
Následujte Mě. Pozvedněte moji číši. Protože když to uděláte, budete mít účast na věčném 
životě. 
                                                                                                                                     
Váš milující Spasitel  
Král lidstva  
Ježíš Kristus 
 
107. Poselství Panny Marie o svých ztracených dětech 
Úterý, 7. června 2011 v 14:45 
 
Mé dítě, těchto několik posledních dnů nebylo pro tebe snadné. Vše, na čem teď záleží, je 
poslušnost k mému Synu. Prosím, nedovol, aby v tomto čase pochybnosti nebo strach vnikly 
do tvého srdce. Neboť když se tak stane, je u díla podvodník. 
Otevři své srdce a dovol milostem zaplavit tvou duši, aby ses stala bližší mému drahému 
Synu. Jsi nyní blízko tvé Blahoslavené Matce, která tě vždy podporuje a vede. Tato část 
tvého poslání je těžká, ale nezapomeň, že pracovat pro mého Syna není nikdy snadné. 
Stáváš se silnější navzdory své váhavosti. Protože se řídíš jeho pokyny, je vše v pořádku. 
Modli se za všechny mé ztracené děti na celém světě, protože nemají lásku, skutečnou lásku, 
kterou jim můj Syn nabízí. Tato láska je jejich spásou. A tak prosím, nabídni všechny své 
modlitby za ty ubohé, ztracené duše. 
 
Jdi teď v pokoji a stále dělej všechno, o co tě můj Syn žádá. 



 
Tvá Blahoslavená Matka 
Maria, Královna pokoje 
 
108. Poselství kněžím, biskupům a kardinálům o falešném proroku 
Úterý, 7. června 2011 v 15:50 
 
Má vroucně milovaná dcero, trpěla jsi, protože tě mučí mistr klamu. Musíš se usilovně modlit, 
abys odolala jeho útokům. Vlož všechnu svou důvěru ve Mne a pak Mě nechej jednat. Měla 
bys Mi nabídnout své utrpení s radostí ve svém srdci, a ne se stávat rozmrzelou. Budeš-li si 
stále připomínat, že tato utrpení přicházejí, protože jsi v jednotě se Mnou a že jsi vpravdě 
požehnaná jako vyvolená duše, pak se budeš cítit jinak. 
 
Mnoho mých následovníků nyní začíná chápat co se na světě děje a prostřednictvím milostí 
Ducha Svatého povstávají k výzvě bránit mé Slovo. Tato armáda věrných se stane nyní 
silnější a beze strachu povede hříšníky ke spáse. 
 
Můj svatý vikář, papež Benedikt, potřebuje vaše modlitby. Modlete se za něj každý den, 
protože potřebuje ochranu na každé úrovni, aby ho provedla trýzní, která přichází. Je 
důležité, aby moji následovníci se měli stále na pozoru před jakýmkoliv novým papežem, jenž 
se může přihlásit, protože nebude z Boha. Prosím, naléhejte na všechny moje posvěcené 
služebníky, aby se připravili na strašné výzvy, nejvíce skličující, jimž kdy budou muset ve 
svém úřadu čelit. Budou potřebovat hodně odvahy, aby se postavili za pravdu mého učení. 
Tak mnoho mých posvěcených služebníků je slepých k mým slibům, které jsem dal, když 
jsem řekl, že přijdu znovu. Kdypak si myslí, že by se to mělo stát? Jsou tak zvyklí odříkávat 
má učení, že zapomněli, že by mohli být svědky těchto událostí kdykoliv, a možná, dokonce 
i během svého života. Neboť to je jedna z největších výzev dneška. 
 
Když jsem poslal proroky do světa před tisíci roky, pak samozřejmě, že je opět pošlu v čase, 
kdy přijdu znovu, aby na to připravili svět. 
 
Probuďte se k těm lekcím, které učíte ve svých shromážděních. Pochopte, že jsem to Já, kdo 
k vám nyní mluví. Mnoho jich přijde v mém jménu, ale málo jich bude mluvit pravdu. Toto 
poselství přichází ode Mne, vašeho božského Spasitele. Modlete se za schopnost rozlišení, 
abyste poznali můj pravý hlas, když je vám dáván. Otevřete nyní vaše srdce a poslyšte, co 
vám musím říct. Přišel čas, abych vám sdělil, že proroctví obsažená v Knize Zjevení, se 
začínají odhalovat před vašima očima. 
 
Vy, moji milovaní služebníci, musíte statečně bojovat z lásky ke Mně proti překážkám, které 
před vás položil mistr klamu, jenž vás bude trápit až po samou mez vaší odolnosti. Musíte si 
uvědomit, že falešný prorok vás bude svádět. Okouzlovat vás. Přesvědčovat vás, že 
reprezentuje Pravdu. Musíte nyní projevit věrnost Mně a mému Věčnému Otci. Prosím, 
nezoufejte. Neboť i když tyto události budou ve vás vyvolávat strach a rozrušovat vás, vaše 
věrnost a oddanost musí patřit Mně. 
 
Je to poprvé ve vašem úřadu, kdy vaše víra bude opravdu zkoušena. Církev Petrova je moje 
církev. Ale když klíče budou vráceny zpět Bohu Otci, což se stane teď, pak církev se stane 
částí mého království. Já jsem Pravda. Následujte Pravdu v každém čase. 
Nyní se modlete ke Mně za milosti, které jsou nutné k tomu, abyste včas překonali Satanův 
klam. Jinak falešný prorok svým osobním šarmem a charismatickými způsoby chytí do pasti 
mé milované děti. Jsou to způsoby mistra klamu, s nímž je svázán. Satan nad mou církví 
nezvítězí, budou-li moji služebníci obezřetní ke klamu a uvidí-li jej takový, jakým ve 



skutečnosti je. Z ďábelské lži, ze které – pokud se na ní účastníte a budete přísahat věrnost 
této nové ohavnosti – není cesty zpět! 
 
Slyšte Mě teď. Obraťte se ke Mně a proste Mě o vedení a o speciální milosti, které 
potřebujete, abyste vedli mé stádo zpátky ke Mně a k mému Nebeskému Otci. Neboť když to 
uděláte, udělím vám takové milosti, že nebude trvat dlouho a najdete sílu k obraně mého 
Slova za každou cenu. 
 
Já vás všechny miluji a toužím po vaší podpoře během tohoto konce časů. 
 
Ježíš Kristus 
 
109. Připravte vaši rodinu, že uvidí na obloze můj kříž 
Středa, 8. června 2011 v 16:45      
   
Má vroucně milovaná dcero, musím se s tebou rozdělit o pocity, které teď musím snášet. 
První je pocit štěstí, protože mám přinést tolik milosrdenství mým dětem během osvícení 
svědomí, které je už blízko. A pak jsou to mé slzy velkého zármutku pro ty, kteří si nejsou 
vědomi této události a nejsou na ni připraveni. Mé děti budou muset povědět své rodině 
a přátelům o této velké události, aby jejich duše byly zachráněny. Nezáleží na tom, jestli se 
budou smát, nebo vás kvůli vašim tvrzením zesměšňovat, neboť později vám budou děkovat. 
Řekněte jim pravdu. Požádejte je, aby otevřeli svou mysl. Měli by být zpraveni o tom, 
co budou zakoušet, protože až uvidí na obloze můj kříž, budou připraveni. To je vše, co 
potřebují vědět. Potom už se smíří s bolestí a nepohodlím, které budou snášet, až minulost 
jejich životů se začne odehrávat před jejich očima. Řekněte jim, aby sami přehlédli svůj život 
a připomeňte jim, aby si uvědomili, jakou škodu mohli způsobit svým spolubližním bratrům 
a sestrám. 
 
Rozšiřujte mé Slovo po Varování 
Mé děti, jakmile dojde k Velkému varování a až začne docházet k obrácením, začněte rychle 
rozšiřovat mé nejsvětější Slovo. Je to opravdu naléhavé, protože to bude naprosto 
rozhodující čas. Tehdy, prostřednictvím práce mých milovaných následovníků všude na světě, 
mé děti budou stát na správné cestě. Bude to čas, kdy modlitba a obrácení pomohou zmírnit 
dopad spouště, k níž dojde vládou obou, jak antikrista, tak falešného proroka. 
 
Připusťte si teď pravdu takovou, jaká je. Neobávejte se jí. Přijměte ji. Neboť když to uděláte, 
budete osvobozeni a vaše důvěra ve Mne vám dá schopnost náležitě bránit mé Slovo. Strach 
vás bude jen zdržovat, mé drahé děti. Odvaha bude získávat duše. Vaše bitva v mém jménu 
ulehčí mému utrpení a přinese věčný život tak mnoha duším, které zoufale potřebují vaši 
pomoc. 
 
Má láska k vám, děti, je všeobjímající a ve své síle nikdy nekolísá. Můj kříž je těžký, ale když 
jej ponesete s láskou ve svých srdcích, vaše břemeno bude lehké. Vy, moji milovaní 
následovníci, posvěcení služebníci i laikové, jste má budoucí armáda, která pomůže porazit 
Satana. Modlete se za sílu, abyste zvládli útoky na vaši víru. Veďte lidi příkladem a dar, který 
uděluji každému z vás, kteří se Mi zavazujete věrností, způsobí okamžité obrácení, až budete 
mluvit mým nejsvětějším Slovem. Nezapomeňte, že Já jsem teď pořád s vámi. Mnozí z vás, 
kteří jsou Mi už nějaký čas velmi blízko, budou silněji pociťovat Ducha Svatého a schopnost 
rozlišení, která vás udiví. Přijměte to jako jeden z největších darů, které jsou dnes lidem 
dávány. Neudělil jsem takové množství milostí od doby, kdy jsem mým apoštolům dal vzácné 
dary prostřednictvím Ducha Svatého. 
 



Vy, moji následovníci, včetně mých posvěcených služebníků, jste moje opravdová církev. Já, 
s pomocí Boha, Věčného Otce, vás povedu tak, abyste mohli jít se všemi mými dětmi 
k Novému ráji, který vás všechny očekává. 
 
Váš milující Spasitel 
Ježíš Kristus 
 
110. Poselství lásky všem mým následovníkům 
Středa, 8. června 2011 v 21:00 
 
Má vroucně milovaná dcero, dnes se raduji z víry, kterou Mi prokazují moji milovaní 
následovníci všude na světě, kteří slyší moje volání prostřednictvím těchto poselství. Raduji 
se z této hluboké víry, projevené mými milovanými dětmi ve světě, jenž Mě odmítá. Moje 
vzácné děti, které ve Mne věří, Mně přinášejí slzy radosti v těchto časech smutku. Kdyby zde 
nebyli ti, kteří jsou Mi tak hluboce oddáni, nemohl bych být utěšen. 
 
Mé děti, kdo Mě miluje, musí Mi nyní naslouchat. Nechejte Mě vás obejmout v mé náruči 
a vysvětlit vám důležitost vaší víry. Vaše víra je jako plamen v mém srdci, který nikdy 
neuhasíná. Čas od času může u vás jen plápolat, ale Já vám dodám sílu, abyste udrželi tento 
plamen jasným. Vy, mé děti světla, pohltíte temnoty, ale musíte stát při sobě v jednotě, 
abyste bojovaly s antikristem. 
 
Satan vyhrát nemůže, protože to není možné 
Vždy berte na vědomí tento důležitý fakt. On, podvodník, nemůže vyhrát a nevyhraje, 
protože to není možné. Takže musíte vždy vědět, že mé Světlo a Světlo mého Věčného Otce 
nikdy nezeslábne, protože to není Světlo, které někdy vyhasne. Ale je to temnota, která bude 
vábit ubohé, slabé duše, které k ní budou přitahovány. Ty ubohé, svedené duše jsou v mém 
srdci a znamenají pro Mne zrovna tolik, co vy. Mé děti, jako v každé rodině, musíte 
dohlédnout na vaše svévolné bratry a sestry. Nezáleží na tom, jak těžké jsou jejich hříchy, 
nikdy je nesuďte. Přiveďte je zpátky ke Mně. Mluvte k nim. Modlete se za ně růženec Božího 
milosrdenství, aby mohly být zachráněny ze spárů Zlého ve chvíli smrti. 
 
Křičte teď ze střech. Připomínejte každému Pravdu. Nevšímejte si posměšků. Ale až budete 
mým dětem vysvětlovat, jak nekonečně je miluji, nevnucujte jim své názory. Místo toho jim 
jednoduše vysvětlete, že byli stvořeni Bohem Otcem. Řekněte jim, že On poslal Mě, svého 
jediného Syna, aby je zachránil. Aby jim dal příležitost k věčnému životu. A pak jim řekněte, 
že je miluji a že je provázím, každého jednoho z nich, každou minutu dne. I když zakouším 
jejich odmítnutí a zlo, které působí jiným, jsem stále vedle nich. V naději, že se obrátí ke 
Mně a požádají Mě o pomoc. Neboť když to udělají, obejmu je se slzami radosti 
a s ulehčením. Pomozte Mi zachránit tyto drahé duše. Nedovolte mistru klamu, aby Mi je 
vzal. Oni jsou vaše rodina. Moje rodina. My jsme jedno. Vždyť i jediná ztracená duše je už 
příliš mnoho. 
 
Děkuji vám, mé milované děti, ať už jste kdekoliv. Vězte, že jsem teď s vámi v mnohem 
silnější přítomnosti skrze Ducha Svatého, než kdykoliv jindy v dějinách. Držte se mé ruky 
a kráčejte se Mnou k Novému ráji na zemi, jenž v budoucnosti bude vaším nádherným 
domovem. 
 
Váš milující Spasitel  
Ježíš Kristus 
Král milosrdenství 
 



111. Mé duchovní vedení omezí Satanovy činy destrukce 
Sobota, 11. června 2011 v 15:30 
 
Má milovaná dcero, minulý týden byl další testovací dobou, kdy mé Slovo bylo jednak přijato 
tak mnoha lidmi, zatímco bylo současně jinými odmítnuto jako vyložený podvod. Cožpak 
nečetli ti, kteří odmítají mé Slovo, Pravdu? Pravdu obsaženou v mé svaté Knize? Kniha 
Zjevení byla dána všem mým dětem proto, aby jim pomohla porozumět zmatku, jenž bude 
vyvolán ke konci časů šířením lží, jejichž původce je Satan a jeho démoni. Když nerozumíte 
pravdě obsažené v Knize Zjevení, jak byste mohli rozumět poselstvím, která vám přináším 
dnes? 
 
Myslíte si, že bych se k vám obrátil zády a nechal vás na milost a nemilost Satanovi a jeho 
ďábelské armádě? Neuvědomili jste si, že bych se vás pokusil varovat a pak vám pomoci? 
 
Mé velké milosrdenství zničí vliv, který má Satan nad mými dětmi. Přicházím ještě jednou, 
abych vás zachránil z jeho spárů. Můj dar Varování zmírní teror, jenž by jinak pokračoval, 
až by dosáhnul síly, kdy Varování by už nemohlo přijít. 
 
Komunikuji s vámi nyní nejen, abych vás připravil na celý tento velký čin mého milosrdenství, 
ale také, abych vás provedl bludištěm destrukce, plánované ďábelskou skupinou, jejímž 
králem je Zlý. Můj duchovní vliv významně omezí Satanovy činy destrukce. Slyšte mé Slovo. 
Řiďte se mými instrukcemi. Veďte a podporujte se navzájem ve vaší víře a bude vám dána 
pomoc nutná k tomu, abyste šli rychle cestou ke slibům, které jsem vám dal. 
 
Mnoho z vás, mé drahé děti, bude vyděšeno, ale prosím, nenechejte strach, aby se postavil 
do cesty Pravdě. Satan použije strach, aby vám zabránil přijmout má poselství lásky. Mnoho 
z toho, co vám nyní sděluji, je pro vás velmi těžké pochopit. Ale rozumějte: Kdybych nyní 
nepřišel a neukázal vám Pravdu, tak byste byli ztraceni. Shledali byste, že by bylo velmi těžké 
takovou dobu přežít. Zrovna tak, jako jsem vás připravoval pomocí mých proroků dříve, vás 
budu pomocí tohoto posla připravovat dnes na čas, kdy přijdu znovu. 
 
To je dar, zrozený v hlubině mé lásky ke všem mým dětem, aby si poradili s přicházející 
vládou antikrista a jeho spojence, podvodného falešného proroka, který svede mou církev na 
zemi. 
 
Přestaňte se bránit. Otevřete své oči Pravdě. Mé Slovo je dnes dáváno jednoduše, aby vám 
připomnělo pravdu mého učení. Mé Písmo svaté je Pravda. Pravda se odráží v mém Písmu 
svatém. Jestli vám dnes připomínám sliby, které jsem vám dal dříve a cestu ke spáse, pak je 
to jen opakování mého svatého Slova. Pravda zůstane vždy stejná. Nemůže být nikdy 
změněna, nebo upravena tak, aby vyhovovala lidstvu. Vždy zůstane stejná. 
 
Nechejte Mě, abych vám pomohl v porozumění toho, co se děje teď. Nekrčte se ve strachu. 
Miluji vás všechny a chci vás jen držet za ruce a chránit vás. Mým cílem je zajistit, aby každý 
z vás žil život se Mnou v Novém ráji na zemi. 
 
Váš vždy milující Spasitel 
Ježíš Kristus 
 
112. "Osvoboditelé" na Středním východě budou chtít ovládnout židovský národ 
Sobota, 11. června 2011 v 21:00 
 



Má vroucně milovaná dcero, dnes večer s tebou mluvím s láskou, protože velmi brzy se více 
a více mých drahých následovníků sjednotí jako jeden muž v boji proti mistru klamu. Právě 
teď on a bohaté, vlivné skupiny, za které se schovává, konspirují, aby získali větší kontrolu 
nad vámi všemi, ale vy to nemůžete vidět. 
 
Budou zastaveni dříve, než si myslíte. Mnoho z nich se obrátí během Varování. To oslabí 
Satanovu skupinu nového světového řádu do té míry, že mnozí z nich budou tak zmatení, že 
se budou ptát sami sebe, jakou cestou jít dál. Mnozí se pak vrátí ke Mně, děti, neboť budou 
hledat spásu. 
 
Pomsta, kontrola, moc a nenávist ruku v ruce vytváří největší hrozbu lidskému přežití. 
Všechny války, které nyní vidíte na Středním východě i dále, byly uměle vytvořeny. Není to 
náhoda. Pochopte, že tolik zemí nepovstane z vlastní iniciativy najednou. Pomohla jim 
ďábelská skupina, přítomná ve všech vládách. V těch vládách, které mají kontrolu nad 
světem. Vůdcové zemí na Středním východě jsou nyní odstraňováni, aby udělali cestu 
osvoboditelům, kteří budou hlásat spravedlnost a mír, aby pomohli mým dětem. Ale to ve 
skutečnosti není jejich záměr. Jejich záměrem je ovládnout můj milovaný lid, Židy, kteří jsou 
nyní ohrožováni ze všech stran. 
 
Všechny tyto události budou přerušeny Varováním. Všichni, kdo se zapojili do této globální 
skupiny, Mi také budou muset čelit, jeden po druhém, až jim ukážu, jak Mě urážejí. Mnozí 
z nich padnou na kolena a budou prosit o vykoupení. 
 
To, mé děti, je velmi důležité, protože čím více hříšníků po celém světě, a zejména ti, kteří 
kontrolují vaše živobytí, se vrátí ke Mně, tím větší bude mé milosrdenství. Modlete se, ať se 
všichni, kdo uvidí Pravdu, až během Varování poznají, že je miluji, obrátí. 
 
Modlitba, mé děti, je velmi mocná. Když se modlíte k Bohu Otci v mém jménu za spásu 
těchto a jiných duší, On vás neodmítne. 
 
Vaše věrnost ke Mně a každodenní modlitba jsou naléhavě zapotřebí, aby se uvolnil spár, 
který Satan drží kolem mých dětí, které právoplatně patří Mně. 
 
Váš stále milosrdný Spasitel 
Ježíš Kristus 
 
113. Má láska u adorace vás udělá silnějšími a klidnějšími 
Neděle, 12. června 2011 v 19:00 
 
Má milovaná dcero, milosti, obdržené mými dětmi při eucharistické adoraci jsou velmi 
mocné. Jsou to milosti, které vám nejen pomáhají zvládnout utrpení ve vašem životě, ale 
dělají vás silnějšími ve vaší lásce ke Mně, vašemu oddanému a věrnému Spasiteli. 
 
Láska, která je vylévána na duše během adorace, je dávána v hojnosti. Duše cítí tuto záplavu 
mých milostí mnoha různými způsoby. První darem je dar míru ve vaší duši. Pocítíte jej 
okamžitě po tom, co jste naplnili váš čas v těsném spojení se Mnou. 
Tak mnoho, mnoho mých dětí si samy sobě odpírají dary, které mohu nabídnout při adoraci, 
kde trávíte hodinu svého času před mou přítomností na oltáři. I když katolíci jsou si vědomi 
síly eucharistie, mnozí neuznávají význam tohoto nejdůležitějšího času stráveného 
v kontemplaci se Mnou. Oni prostě nedbají tohoto daru. Nudí je, muset strávit tento čas 
navíc se Mnou. 
 



Ó, kdyby jen věděli, jak silnými by je to udělalo. Jejich strachy a starosti by se rozptýlily, 
kdyby Mi jen dělali společnost v tichém a důvěrném rozjímání. Kdyby mé děti mohly uvidět 
světlo, které obklopuje jejich duše během této zvláštní svaté hodiny, byly by udiveny. 
 
Děti, právě během této hodiny se Mi stáváte velmi, velmi blízké. Tehdy váš hlas, vaše prosby 
a sliby vaší lásky ke Mně jsou slyšeny. V tomto čase vám dávám, děti, mnoho zázračných 
milostí, a tak, prosím, neignorujte moji prosbu, abyste strávily tento čas v mé společnosti. 
 
Odměna vás osvobodí od starostí 
Odměnou vám bude osvobození od starostí, budete lehkého srdce, mysli a duše a zklidníte 
se. Když Mě přijmete během eucharistie, naplním vaši duši. Ale když přijdete ke Mně 
v adoraci, obklopím vás do té míry, že povodeň mé milosrdné lásky naplní vaši mysl, tělo 
a duši. Pocítíte sílu, která vám přinese tichou důvěru, kterou si jen těžko budete moci 
nevšimnout.    
 
Mé děti, přijďte nyní ke Mně. Potřebuji vaši společnost. Potřebuji vás, abyste se Mnou 
mluvily ve chvíli, kdy má božská přítomnost je nejsilnější. Miluji vás a chci vylévat na vás 
všechny mé milosti, abyste mohly naplnit svými dušemi mé Nejsvětější Srdce. 
 
Váš milující Spasitel 
Ježíš Kristus 
 
114. Předejte Mi vaše trápení a Já ulehčím vaše břímě 
Pondělí, 13. června 2011 v 18:00 
 
Má vroucně milovaná dcero, modlitba nyní nabývá na tempu díky daru Ducha Svatého, který 
proniknul duše všech mých následovníků na celém světě. Jejich uši jsou teď pozorné 
k mému nejsvětějšímu Slovu. 
 
Modlete se za všechny moje ubohé, mučené děti, které následkem hrůzných činů, jichž jsou 
oběťmi, trpí ve světě velkou nouzí. A to všechno kvůli hříchům lidstva. 
 
Nechejte Mě, abych připomenul všem mým dětem na celém světě, aby se modlily růženec 
Božího milosrdenství každý den. Modlete se také – a zahrnuji všechny křesťanské víry – 
svatý růženec k mé milované Matce, neboť tato mocná modlitba oslabí Satanovu moc nad 
mými dětmi. 
 
Všechno, co žádám od každého z vás, kdo je zatížen zármutkem se zkouškami a obavami, 
aby Mi teď předal všechny tyto starosti a dovolil Mi, se jimi zabývat. Důvěřujte Mi a vaše 
břímě bude lehčí. Nechejte Mě vás uvést do klidnějšího stavu. Uvolněte se, mé děti, 
a dovolte mému pokoji, aby zaplavil vaše neduživé, hladovějící duše. Temnota, kterou 
pociťujete, je důsledkem strachu. Strach je výsledkem nedostatku důvěry. Když ztratíte 
důvěru ve Mne, Satan zaseje pochybnosti do vaší mysli. 
 
Nikdy nepodceňujte, co činí, když si s vámi neustále zahrává, aby vás obrátil proti vašemu 
bližnímu. Tento klam je hlavně namířen na mé nejoddanější následovníky. Nenávidí, když Mě 
milujete. Nebude mít pokoj, dokud vás nevyvede z míry. Směje se, když vás znejistí. 
Nedávejte mu tuto moc, protože když to uděláte, vaše víra ve Mne zeslábne. 
 
Modlitba k sv. Michaelovi a nejsvětějšího růžence jsou vaše nejmocnější zbraně proti 
Satanovi. 
 



Jděte teď s větší důvěrou a předejte Mi vaše problémy a starosti, protože Já zde stále na vás 
čekám, abych vás přivedl do světla. 
 
Miluji vás všechny, děti. Důvěřujte Mi více. 
 
Váš milující Spasitel 
Ježíš Kristus 
 
115. Moji následovníci musí projevit odvahu, aby připravili ostatní na Varování 
Úterý, 14. června 2011 v 19:00 
 
Má milovaná dcero, hodně práce musí být uděláno mými následovníky, aby řekli lidem, co 
musí očekávat během Varování. 
 
Uvědomte je o detailech předem, aby věděli, že není třeba se ničeho bát, až uvidí oblohu, jak 
rudě vzplane odrazem mého velkého milosrdenství. Místo toho se musí radovat, neboť zde 
bude – alespoň pro mnohé z mých dětí po celém světě – důkaz, který hledaly celý svůj život. 
 
Po čem toužím, je velká radost mezi mými dětmi, a ne slzy smutku. Až uvidíte můj kříž, pak 
budete všichni vědět o vášni mé lásky k vám všem. 
 
Mnozí budou ronit slzy velkého štěstí, protože budou vědět, že jsem přišel, abych zaplavil 
jejich duše milostí spásy. Jiní, kteří Mě neznají, budou naplněni strachem, neboť se jim pak 
stane jasným pravé poznání závažnosti jejich hříchů. 
 
Moji následovníci na celém světě, žádám vás, abyste ukázali velkou odvahu a řekli mým 
dětem, že se nemusí bát, až budou svědky tohoto neobyčejného Božího projevu mého 
velkého milosrdenství lidstvu. Přiveďte je zpátky do mého stáda tím, že je připravíte. Když 
nebudou poslouchat, modlete se za ně. 
 
Váš věčný Spasitel a Vykupitel lidstva 
Ježíš Kristus 
 
116. Intelektuálně náboženské snobství Mě uráží 
Středa, 15. června 2011 v 10:00 
 
Dnes, má dcero, chci varovat mé oddané následovníky, kteří veřejně hlásají mé jméno, aby 
se drželi pravdy mého učení a postupovali s opatrností. 
 
Miluji všechny mé následovníky a zejména ty, kteří vždy ukazují pokoru. Avšak znechucuje 
Mě, když okázalí a vážní křesťané, kteří znají mé Slovo, se pokoušejí analyzovat mé učení 
hlasitým a diktátorským způsobem. Nestačí jim šířit mé Slovo, cítí, že musí přivést mé učení 
do lidské intelektuální debaty, která slouží jedinému účelu: Ukázat ostatním, že oni jsou více 
kvalifikovaní k pochopení mého nejsvětějšího Slova. Jsou tak odhodlaní, aby dokázali, že mají 
pravdu ve svém pohledu, že rozdělují mé opravdové následovníky. Jejich okázalá a vážná 
oddanost ke Mně je často může udělat neschopnými v jejich pravé lásce ke Mně, která by 
vždy měla být výsledkem pokory. 
 
Musí ztišit své hlučné hlasy, plné intelektuálního kriticismu. Musí přestat, a naslouchat mému 
hlasu a odolat nutkání dokazovat svou znalost duchovních věcí ostatním. Pokud to neudělají, 
pak jsou vinni hříchem pýchy. Vůbec Mě neznají, protože si nikdy neudělali čas, aby zůstali 
zticha a pokořili se před mýma očima, které vidí všechno. Dokud se tito moji okázalí 



následovníci nestanou malí v mých očích a neponíží se přede Mnou, nebudu je moci 
přitáhnout ke Mně. 
 
Oslavujte Mě. Ctěte mé Slovo. Následujte můj příklad. Ale nikdy nepronásledujte jiné v mém 
jménu, zvláště ne vaše křesťanské druhy. 
 
Váš milovaný učitel a Spasitel 
Ježíš Kristus 
 
117. Komunikujte s mladou, materialistickou a vrtkavou společností 
Středa, 15. června 2011 v 23:00 
 
Má vroucně milovaná dcero, dovolil jsem zkoušky a duchovní vyprahlost, kterou teď 
zakoušíš, abych tě přivedl ještě blíže do spojení se Mnou. 
 
Někdy, když trpíš, musím se odvrátit, abych nemusel vidět tvůj zármutek. Přesto, když 
vydržíš každou zkoušku a půjdeš kupředu k dalšímu stupni, staneš se ještě silnější, než dříve. 
Čím větší bude tvoje utrpení způsobené krutostí a špatným zacházením ze strany ostatních, 
kteří tě zesměšňují kvůli této posvátné práci, tím více milostí dostaneš. 
 
Jak trpět v mém jménu 
Avšak trpět v mém jménu není dostačující. Nesmíš si otevřeně stěžovat na tato muka. Abys 
Mě uspokojila, musíš trpět v tichosti, má dcero. Vnějšímu světu musíš připadat plná radosti. 
Jen tehdy bude tvoje duše posilněna a přivedena na takovou úroveň svatosti, jakou vyžaduji 
pro tvou misi. Neboť když se budeš vyvíjet tímto způsobem, pak ovoce, které přineseš, 
budeš-li mluvit mým Slovem, způsobí, že má poselství budou slyšena účinněji v každém 
koutu světa. 
 
V tomto čase, kdy připravuji mé děti na největší výzvu od mého ukřižování, je nesmírně 
důležité, aby mé Nejsvětější Slovo slyšelo co nejvíce lidí. 
 
Nyní odhalovaná Pravda bude slyšena nejen věřícími, ale také těmi, kteří Mě nechtějí znát, 
nebo těmi, kteří nechtějí přijmout pravdu o existenci Boha, Věčného Otce. 
 
Komunikuj s mladou materialistickou a vrtkavou společností 
Má dcero, musíš použít metody, které sdělí mé Slovo mladé, materialistické a vrtkavé 
společnosti. Postarej se o to, že budeš komunikovat takovým způsobem, že mu budou 
rozumět, věnovat mu pozornost a mluvit o něm. Protože k čemu by toto dílo bylo dobré, 
když jen posiluje mé svaté Slovo pouze u věřících? Ano, je důležité, že mým následovníkům 
budou připomenuty mé sliby, které jsem učinil, když jsem řekl, že přijdu znovu. Jsou to ale ty 
duše, které nemají žádné poznání, porozumění, nebo zájem o můj soucit k lidstvu, které 
musím za každou cenu oslovit. 
 
Ty má dcero a moji následovníci, máte teď povinnost informovat agnostiky, ateisty a celou 
mladou generaci o Pravdě. Mluvte k nim vlídně. Nikdy nebuďte agresivní. Použijte slova 
povzbuzení. Udělejte mé Slovo zajímavé. 
 
Žádný konec světa 
Řekněte jim o slibu, který jsem učinil o mém Novém ráji na zemi. To neznamená, že svět 
skončí, ale spíše, že se rozvine nový věk pokoje, radosti a štěstí. Nemohou a nesmí se obrátit 
zády k této nádheře. Modlete se za ně. Přiveďte Mi je a obdržíte speciální vedení a milosti. 
  



Vašimi nejpoužívanějšími zbraněmi by měla být jednoduchost a pravda 
Veďte je příkladem. Má dcero, teď musíš plánovat jak použít jiné a nové metody komunikace 
mého Slova. Bude ti poslána pomoc, abys toho mohla dosáhnout. 
 
Rozšiřujte mé Slovo použitím moderních komunikačních prostředků 
K tomu, aby se zajistilo, že mé Slovo bude rychle šířeno, se musí použít moderní 
komunikační metody. Modlete se teď. Požádejte nakladatelství v tolika zemích, v kolika jen 
můžete, aby vydaly knihy poselství v tolika jazycích, jak je to jen možné. Užijte audio, video 
a jiné metody k rychlému rozšíření mého Slova. Požádejte dobrovolníky, aby předávali má 
poselství velkému množství lidí. 
 
Neboť to, má dcero, zachrání duše. Miluji tě. Tvoje síla a odhodlání uspět v této práci, která 
vyrůstá z čisté lásky, kterou chováš ke Mně a k mé milované Matce, přivede duše – které by 
jinak šly do pekla – zpět do mé náruče a do věčné spásy. 
 
Nevšímej si těch, kteří projevují neúctu k mému jménu 
Buď statečná. Nevšímej si špatného zacházení. Nevšímej si těch, kteří projevují neúctu k 
mému jménu. Budou to moji následovníci, kteří tě urazí nejvíce. Neboť mnozí z mých dobře 
smýšlejících opravdových stoupenců upadnou čas od času v omyl. Znalost mého učení může 
u nich vytvořit pocit pýchy, která vede k aroganci. Pak se vplíží intelektuální pýcha. Tyto mé 
ubohé, milující a vážné duše, u nichž láska ke Mně nepřichází v pochybnost, se nesmí dívat 
svrchu na ty, u nichž mohou cítit, že jsou na špatné cestě. Nesmí padnout do Satanovy léčky 
tím, že si přivlastní pozici převahy a okázalé tvrdosti. Pak se to stává bitvou v důvtipu, kdo, 
řečeno lidskými slovy, je více znalý věci než druhý, nebo kdo má lepší porozumění pravdy 
mého učení. 
 
Nezapomeňte, co jsem vás všechny učil. Pravda je jednoduchá. Pravda je láska. Pokud ve 
vaší snaze dokázat pravdivost vaší interpretace mého svatého Slova neukážete lásku 
a trpělivost, pak vaše verze pravdy nepřichází ode Mne. 
 
Milujte se navzájem. Všichni jste si rovni v mých očích. Ale ti, kteří se vydají na cestu, aby Mi 
pomohli přivést mé ztracené duše zpět ke Mně, budou pak povýšeni v mých očích. 
 
Váš božský Spasitel 
Král všeho lidstva, Ježíš Kristus 
 
118. Během Varování budete stát přede Mnou tváří v tvář  
Pondělí, 20. června 2011 v 11:45 
 
Má milovaná dcero, připrav mé děti teď, neboť velmi brzy přijdou přede Mne, ve vší mé 
slávě a soucitu. Ukážu se už velmi brzy každému jednotlivému muži, ženě a dítěti, které 
dospělo do věku rozumu. 
 
Tento zázračný den, kdy jim ukážu mé milosrdenství jako protiklad mé spravedlnosti, musí 
všichni uvítat. Radujte se, neboť každý jeden z vás Mne poprvé uvidí tváří v tvář. 
Mnozí budou plní lásky a štěstí, neboť je to nádherné setkání. Jiní budou vyděšení. Ale není 
se čeho bát, neboť Já miluji vás všechny. Jediným rozdělením bude hřích, ale když se budete 
kát a přijmete pravdu vašich urážek vůči Mně a mému Věčnému Otci, uvědomíte si zázračné 
milosrdenství, které je vám poskytováno. Těm, kteří budou plní strachu, musím říct toto: 
Strach je následkem hříchu. S hříchem ve vaší duši budete ode Mne vzdáleni. Přijměte vaše 
hříchy jako to, čím ve skutečnosti jsou – lidskou slabostí. Pak vzhlédněte ke Mně a Já vás 
povedu do věčného života a k Pravdě. 



 
Mé velké milosrdenství přináší nádhernou novinu 
Mé velké milosrdenství přináší nádhernou novinu mým dětem po celém světě.  Protože až se 
toto Velké varování uskuteční, bude vám dána příležitost, abyste změnili své životy 
k lepšímu. Až pravda o mé existenci bude odhalena, pak se začnou uskutečňovat obrácení 
všude a ve velké míře. 
 
Potom, a jen potom, co se Velké varování uskuteční, bude světu dána příležitost snést Velký 
trest, který bude následovat, nebudou-li hříšníci, ve velkém počtu, litovat. Neboť pak ruka 
mého Otce dopadne všude na ty, kteří odmítají slyšet Pravdu – na ty, kteří se obracejí zády k 
lásce, k lásce ke Mně a svým bratrům a sestrám. Neboť vaše hříšné způsoby už nebudou, v 
této etapě, dále trpěny. Bude to už konečná mez. Neboť pak už nebude dovoleno Satanovu 
mocnému vlivu, aby dále svíral lidstvo jako v kleštích. Ti, kteří tvrdohlavě půjdou po svých 
bezbožných cestách, na nichž budou pronásledovat mé děti, budou zastaveni. 
 
Velký trest 
Velký trest – něco podobného, co nebylo viděno od časů Noe, bude uvolněno Bohem, 
Věčným Otcem. Moji následovníci, kteří možná řeknou, že toto není způsob, jakým mluví 
Ježíš, si teď musí sami odpovědět tuto otázku: Jestli je Ježíš plný milosrdenství, proč tedy by 
On, nebo Bůh Otec dovolil armádě Satana pokračovat a přinášet hrůzu na mé děti? Je to 
z lásky ke všem Božím dětem, že se tento Velký trest uskuteční. Kajte se, vy všichni. 
Odmítněte prázdné sliby Satana. Odmítněte falešný a prázdný život, který vám nabízí. 
Připusťte, že když slyšíte, jak je mé jméno v dnešním světě odmítáno, že k tomu dochází 
přímo vlivem Satana. Dokud se mé děti od něj neodvrátí, do té doby nemůže být mír na 
tomto světě. 
 
Přijměte toto Varování jako poselství čisté lásky. Těm, kteří jsou u moci, pravím toto:                                                                           
Odmítněte lži, kterým jste se zavázali věrností, nebo ponesete následky.  
 
Velké milosrdenství, které vám projevím během Varování je řešením pro novou éru míru. 
Přijměte je a trest bude odvrácen. Odmítněte je a pak jen moji praví následovníci mohou být 
zachráněni. Pro zbylé z vás už bude příliš pozdě. 
 
Váš milující Spasitel  
Spravedlivý soudce 
Ježíš Kristus 
 
119. Poselství Panny Marie o komunikaci s mladými lidmi 
Středa, dne 22. června 2011 v 18:00 
 
(Po soukromém zjevení, v němž se vizionářce zjevila na více než 30 minut). 
 
Přicházím ve jménu Ježíše Krista. Jsem Matka Boží, tvoje milovaná Matka, Královna všech 
andělů. 
 
Mé dítě, byla jsi právě zkoušena kvůli práci, kterou děláš pro mého milovaného Syna a ve 
výsledku ses stala silnější. Nyní víš, co musí být uděláno, aby tak mnoho mladých lidí, jak jen 
to je možné, porozumělo, kdo je můj Syn. On, můj nejdražší Syn, Spasitel světa, udělá 
cokoliv, aby zachránil všechny, kdo chodí po zemi v nevědomosti o jeho milosrdenství. 
 
Dětem, které tvrdohlavě odmítají naslouchat, musí být řečena Pravda, a to velmi brzy. 
Prosím, pověz mladým lidem na celém světě, že Ježíš s nimi kráčí každou vteřinu dne. Tolik 



se o ně stará. Oni nemají žádnou představu o hloubce jeho lásky. Chce je přijmout do svého 
Nejsvětějšího Srdce, aby mohli užívat nový věk pokoje na zemi. Jen kdyby odpověděli. 
 
Mé dítě, je tak těžké, aby lidé porozuměli pravdě o existenci Boha Otce. Přesvědčit je 
o pravdě oběti jeho milovaného Syna je velmi obtížné. To, má dcero, musí být tvůj cíl. 
 
Jdi v pokoji a v lásce. 
 
Tvá milovaná Matka 
Královna andělů 
 
120. Varování dokáže existenci Boha 
Středa, 22. června 2011 v 19.00 
 
Má vroucně milovaná dcero, teď když jsi silná, protože jsi podstoupila až dosud nejtvrdší 
zkoušku, půjdeš kupředu a budeš předávat mé naléhavé prosby celému světu. 
 
Ony, mé milované děti, musí vědět, že když nyní brzy přijdu, budou stát přede Mnou tváří 
v tvář. Jak Já jen toužím jim ukázat, že skutečně existuji a jak jen očekávám radost na jejich 
tvářích, až uvidí moji lásku a milosrdenství. 
 
Neboť mnoho z mých dětí padne na zem a budou plakat slzami úlevy. Slzami radosti a štěstí. 
Slzami údivu a lásky. Neboť potom bude konečně možné žít nový život, kde všichni budou 
moci následovat pravdu mých učení. 
 
Mé děti, vy si neuvědomujete význam tohoto velkého činu milosrdenství, největšího daru, 
který byl kdy lidstvu poskytnut od doby mého ukřižování. Neboť tímto darem Varování budou 
lidské oči konečně otevřeny pravdě o celé vaší existenci na této zemi a na onom světě. 
 
Ti, kteří jsou naživu v tomto dnešním světě, musí pochopit, jak jsou privilegovaní, že je jim 
podáván důkaz o existenci Boha, Věčného Otce a Mne, jeho milovaného Syna, i když je to 
mimo vaše chápání. 
 
Po Varování se nevracejte ke svým starým způsobům 
Naléhavě vás žádám, vás všechny, abyste se nevraceli ke svým starým způsobům, potom co 
uvidíte moji přítomnost, a bude vám ukázáno, jak hřích Mě nejen uráží, ale jak vás žene dolů 
na cestu do pekla.  
 
Časové období po Varování bude rozhodující pro světový mír i pro vaši spásu. Neodmítejte 
tento dar. Uchopte jej oběma rukama. Dovolte Varování, aby vás přivedlo do jednoty se 
Mnou. Když to uděláte a budete se modlit za vedení, budete odměněni Novým rájem na 
zemi, kde vám nebude nic chybět. 
 
Radujte se. Naslouchejte Mi. Dbejte mých poselství a dovolte mé lásce, aby vás zahalila 
a uvedla do mého nádherného království. 
 
Miluji vás všechny. Až příště pocítíte osten lásky ve svých srdcích pro jinou lidskou bytost, 
nezapomeňte, že tento dar pochází ode Mne. Bez lásky není života. 
 
Váš božský Král milosrdenství 
Ježíš Kristus, Syn Boha, Věčného Otce 
 



121. Obyčejní lidé, dobří lidé, se ode Mne odvracejí 
Čtvrtek, 23. června 2011 v 21:10 
 
Má vroucně milovaná dcero, radost, jakou dnes pociťuješ, je výsledkem milostí, které jsem ti 
udělil včera během adorace. Nyní víš, jak je důležité dovolit Mi, abych vyléval takové milosti 
na duše v mé osobní společnosti během tohoto nejmimořádnějšího času. 
 
Jak poznat ztracené duše 
Dnes ti chci říct o duších ztracených ve světě a jak je poznat. Moji následovníci často chybně 
věří, že ztracené duše jsou ty, které jsou ve smrtelném hříchu. To není nutně pravda. 
Ztracená duše může být osoba, která nevěří ve Mne, ani v mého Věčného Otce. Ztracená 
duše může být takové dítě, které je vtaženo do každodenní honby za vyděláváním peněz, 
hromaděním majetku, budováním kariéry a touhou po materiálních věcech. To vše pro 
radost, o které si lidé myslí, že ji jim tyto věci přinesou v budoucnosti. Jsou to obyčejní lidé, 
dobří lidé, ale kteří se ke Mně obracejí zády.  
 
Mnoho takových mých dětí má dobré srdce. Mohou být plni lásky ke svým bližním, své rodině 
a přátelům. Mohou být populární a oblíbení. A přesto mohou být ztracené duše. Jak to, 
můžete se ptát. Protože nevěří, že jejich duše je zrovna tak důležitá, jako jejich tělesné 
potřeby a tak ji zanedbávají. Když zanedbávají své duše, pak jsou náchylní k pokušením, 
která jsou jim každý den vrhána na jejich cestu. Shledávají těžké odolávat světským 
požitkům, bez toho, že by uvážili, že čas, který investují do svých tužeb, by mohl být stráven 
projevem lásky k ostatním lidem pomocí umění rozdělit se s nimi. Ve své honbě za penězi se 
mohou stát pyšnými. Pýcha způsobuje, že je těžké, aby se chovali jako moji skuteční 
následovníci. 
 
Děti, strávíte-li všechen svůj čas honbou za sny, o nichž si myslíte, že je vám tento svět musí 
dát – blahobyt, majetek a postavení moci – pak vám zbude jen málo času k tomu, abyste se 
modlily, nebo živily své duše pro příští život. Tolik mých dětí nemůže nikdy pochopit, proč je 
věci světa nechávají uvnitř prázdné. Neposlouchají mé následovníky, kteří znají Pravdu. Když 
neuznají existenci Boha, Všemohoucího Otce, pak nebudou milí nikomu jinému, než sami 
sobě. Navenek tito lidé žijí činorodé, zdravé životy plné zábavy, bez jakékoliv starosti ve 
světě. Ale tento druh životního stylu nemůže být dosažen správným způsobem bez víry ve 
věčný život. V jejich životech chybí pokora. 
 
Na jejich obranu můžete říct – musí živit své rodiny a starat se o ty, kteří jsou na nich závislí 
a jak se tedy mohou dopracovat k takovým cílům? Moje odpověď je, že nemohou. Nemají za 
cíl živit své rodiny. V mnoha případech směřují k výstřednostem, aby uspokojili svou 
smyslnost. Čím více to dělají, tím více se stávají pro Mne a pro mého Věčného Otce ztracení. 
 
Mé děti, pokud se neprobudíte a nerozpoznáte způsoby, v jakých Satan užívá všechny ty 
oslavované půvaby světa, aby vás vtáhnul do falešného pocitu materiální jistoty, nemůžete 
ke Mně přijít. Čas v tomto životě musí být stráven chválou vašeho Stvořitele. Starostí o vaše 
bližní, dobročinnou prací a činy. Dáváním přednosti potřebám druhých před těmi svými. 
Následováním Mě v mých stopách. 
 
Mé děti, které v Boha Otce nevěří, nebo ty, které věří, ale vybraly si z pohodlnosti dát 
jakoukoliv poctu Bohu stranou, protože se starají více o světské věci, ty pak shledají, že je 
těžké vstoupit do bran nebe, do opravdového ráje, po kterém touží. Země je právě jen jedno 
období ve vašem celkovém bytí. Nebe, dokonce jen letmý pohled na to, co nabízí, nemůžete 
ve svých životech na zemi zakusit. Žádný z těchto světských půvabů nemá takovou cenu, 



abyste se za ním hnali, jestli to znamená, že se budete muset vzdát drahokamu, kterým je 
nebe. 
 
Podstatné charakterové rysy pro vstup do mého nádherného království je víra, láska, pokora 
a touha líbit se Mi. 
 
Váš milující učitel a Spasitel všeho lidstva 
Ježíš Kristus 
 
122. Lidé nevědí, co je jejich duše – odpověď je jednoduchá 
Sobota, 25. června 2011 v 01:30 
 
Má vroucně milovaná dcero, tvůj hlas je konečně slyšen mými posvěcenými služebníky po 
celém světě, ale přesto zůstává neslyšen v těch kruzích, kde si nejsou vědomi existence 
Boha, Všemohoucího Otce. 
 
Můžeš říct, že oni neposlouchají – ale oni nemohou poslouchat, protože neslyší. Buď nyní 
statečná, promlouvej k tolika lidem, jak je to jen možné. Žádej lidi, aby publikovali zprávy 
o mém Slovu. Volej je. Pros je. Vysvětli jim, že dříve než odmítnou má poselství, musí je číst. 
Neboť jen až budou cítit sílu, která přichází z mých božských úst, kdy můj duch přitáhne 
jejich ducha, pak konečně pochopí, že jsem to Já, kdo mluví k světu. 
 
Jsem smutný, má dcero, z hlubokých překážek a rozdělení, které brání každému pokusu mé 
Blahoslavené Matky, i Mne, jejího drahého Syna, mluvit prostřednictvím vizionářů ke světu. 
V minulosti byla pokora o něco více rozšířená. Dnes tato důležitá vlastnost zmizela. Na jejím 
místě je svět, kde cokoliv, co vyzařuje lidská inteligence, šarm, nebo fyzická přitažlivost, je 
přijato jako přednostní cíl v životech lidí. Jejich spiritualita zemřela. Oni jsou, má dcero, spíše 
prázdné ulity. Takové ulity, když se rozbijí, nejsou ničím. Bytí duše je to, o co musí mé děti 
usilovat. To je pro mnoho lidí těžké, zejména pro ty, jejichž mysl je plná lidské moudrosti, 
kde zbývá jen málo místa pro duchovní moudrost.  
 
Nedostatek spirituality, podněcovaný mocí Satana je takový, že mu lidé padli za kořist 
a ponechali své duše otevřené k páchání hříchu. Nedostatek spirituality nebo víry v Boha 
vydá duši ke znečištění podvodníkem. Král klamu vede duše k víře, že jen mysl a tělo jsou 
úzce propojeny, aby tvořily celek. Naneštěstí, bez vaší duše nemůžete být úplní. 
 
Co je to duše? 
Mnoho lidí neví, co je jejich duše.  Jak ji pociťovat, nebo jak ji poznat. Je to vaše mysl? Vaše 
svědomí? Odpověď je jednoduchá: Vaše duše jste vy. Je to ten, kdo jste. Vaše svědomí. 
Vaše přesvědčení. Vaše porozumění tomu, zda toto reprezentuje Pravdu takovou jaká je, 
nebo pravdu, o které chcete věřit, že jí je. Není to vaše oddělená část, drahé děti. Je to 
něco, co patří jinému světu. Je přítomná uvnitř každé lidské bytosti.  
     
O svou duši se můžete starat následováním mého učení. Může být zanedbaná hříchem, 
jemuž je velmi těžké se vyhnout. Ale může být doplněná zpovědí, nebo vyjádřením výčitek 
a novým začátkem. Nebo může být zničená. Někteří dobrovolně zničí své duše tím, že hřeší 
kvůli rozkoším nebo neřestem tohoto světa, v plném vědomí toho, co dělají. Jiní odmítají, že 
nějakou duši mají. Jejich namyšlenost je přesvědčuje, že rozumí všemu. Že život začíná 
a končí na této zemi. 
 
A pak jsou zde ty mladé duše, které ne z vlastní viny byly rodiči vychovány v časech hojnosti, 
kdy v materiálním smyslu se nemusely o nic starat. Jejich víra je založena na materiálním 



zisku. Usilováním o stále více podnětů jejich ctižádost neustále roste, až nakonec už není nic, 
o co by usilovaly, dokud je nepotká smrt. Pak jsou ztracení. Bezradní. Zmatení. S hluboce 
znechuceným pocitem uvnitř vědí, že něco je špatně. Duše jim to říká, ale oni nevědí, jak 
reagovat. To jsou ty, které potřebují zachránit. 
 
Volám všechny mé následovníky, ať už jsou kdekoliv, aby Mi pomohli zachránit všechny mé 
ubohé děti. Vím, že žádám o mimořádný čin vaší šlechetnosti. Je to obrovská zodpovědnost. 
Ale když poslechnete moji nejsvětější vůli, pomůžete Mi zachránit velkou část světa ze spárů 
Satana a od teroru, který způsobuje. 
 
Jděte teď vpřed, moji následovníci, vy všichni, a rozšiřujte mé Slovo otupělému, 
pomýlenému a zklamanému světu. Moje milosti budou vylity na každého z vás, byť i pro 
jediné obrácení. Pro jedinou duši, která může uniknout hrůzám pekla. 
 
Miluji vás všechny. Objímám vás, moji následovníci, moje drahé děti, ať už jste kdekoliv. 
Jakou úlevu Mi denně přinášíte. Jak Mě utěšujete. Nyní Mi přineste více duší. 
 
Váš božský Vykupitel 
Spasitel všeho lidstva, Ježíš Kristus 
 
123. Satan ztrácí svou moc, když se modlíte můj růženec 
Sobota, 25. června 2011 v 15:00 
 
Mé dítě, soustřeďuj se vždy na mého Syna, neboť On potřebuje tvou pozornost. Musíš v Něj 
vložit veškerou svou důvěru a nikomu nedovolit, abys od Něho odvrátila své oči. 
 
On, mé dítě, si vybral tebe jako jednoho z důležitých poslů pro tyto časy, aby ztracené duše 
byly zachráněny. Řekni lidem, aby se modlili můj nejsvětější růženec, dokonce i nekatolíci, 
protože je největší zbraní proti vlivu mistra klamu, jenž sténá bolestí, když jej slyší. Jeho moc 
je oslabena, když se mé děti modlí tuto modlitbu. Čím více mých dětí se bude modlit 
modlitbu svatého růžence, tím více duší může být zachráněno. 
 
Ty, mé dítě, máš velmi obtížnou misi, mnohem těžší, než kterýkoliv z proroků v dějinách. Je 
to kvůli temnotě ducha ve světě. Nikdy před tím taková temnota nesestoupila, když mé děti 
se obrátily zády k mému Synu, jenž zemřel strašnou smrtí, aby je zachránil. Nejen že na to 
zapomněly, ale ony si vybraly, že popřou i samotnou jeho existenci. 
 
Modlitba ke mně, vaší Blahoslavené Matce, zraňuje Zlého, jenž se choulí a ztrácí svou moc, 
když se modlíte můj svatý růženec. To je zbraň, která mi byla dána, abych pomohla 
zachránit ztracené duše dříve, než nakonec rozdrtím hlavu hada. Nikdy nepodceňujte moc 
růžence, neboť i jen jedna skupina lidí, která se věnuje pravidelné modlitbě mého svatého 
růžence, může zachránit celý národ. Řekni mým dětem, aby byli opatrné, odvrátí-li se od této 
modlitby, neboť když to udělají, nechávají tím sami sebe široce otevřené mistru klamu, aby 
je chytil do léčky své půvabné, ale nebezpečné cesty do temnoty. Přiveď mé děti do světla 
šířením oddanosti k mému nejsvětějšímu růženci. 
 
Vaše milovaná Matka 
Maria Královna pokoje 
 
124. První poselství Boha Otce: Nyní nadešel pro Mne čas, abych si vyžádal zpět 
mé slavné království – Nový ráj na zemi bude trvat tisíc let 
Sobota, 25. června 2011 v 16:00 



 
Poznámka vizionářky: Právě než jsem dostala toto poselství, modlila jsem se růženec Božího 
milosrdenství, když Duch Svatý mně oznámil, že obdržím poselství od Boha Otce. Celá jsem 
se nervově třásla. Pak jsem položila otázku: "Ve jménu koho přicházíš?" Toto byla odpověď: 
 
Přicházím ve jménu mého milovaného Syna, Ježíše Krista, Spasitele lidstva. Já jsem Bůh Otec 
a mluvím k tobě poprvé. Má vyvolená dcero, mluvím dnes k tobě, abych mohl lidstvo 
informovat o lásce, kterou mám pro všechny. 
 
Mnozí Mě neznají. Myslí si, že ano, ale pro milióny mých dětí jsem spíše entita bez tváře. Tak 
málo vědí o mé touze jim dovolit, aby Mě milovali tak, jak to bylo zamýšleno. 
 
Mnozí ve světě, kdo neuznávají, že to byla má ruka, která stvořila tento svět a jeho stvoření, 
používají mé jméno nedbale. Neboť ti, kdo tak činí, jsou zmatení v tom, kdo jsem a jsou ze 
Mě poněkud vystrašení. Nejsem ten, koho byste se měli bát, neboť má láska je čistá ke všem 
mým dětem. Miluji vás tolik, že jsem učinil tu největší oběť ze všech, abych vás přivedl zpět 
do své náruče a dal vám příležitost k záchraně před podvodníkem. Já jsem poslal mého 
milovaného Syna, Ježíše Krista do světa, abyste mohli pochopit pravdu lásky. Lásky, která 
vás všechny zachrání, přijmete-li ji. 
 
Mé srdce je zlomeno tím, že tak mnoho z vás se neobrací ke Mně a neprojevuje Mi svou 
lásku. Toužím po tom, abyste se jen obrátili a požádali Mě o pomoc. Není třeba se obávat mé 
lásky, protože mou láskou vám byl dán váš první vdech. Stvořil jsem vás k mému obrazu tak, 
abych mohl mít rodinu. Stvořil jsem svět z čisté lásky, abyste vy, mé děti, mohli sdílet tento 
ráj se Mnou. Byl stvořen s takovou láskou, že každý jednotlivý detail byl pozorně vytvořen. 
Byl jsem tak šťasten, když byl na zemi stvořen ráj, že andělé se radovali a nebesa byla 
osvětlena plameny lásky, jakou si žádná lidská bytost ani nedovede představit. A pak byl 
zničen hříchem, jejž způsobil had. 
 
Mé děti, nechejte Mě to vysvětlit. Nadešel pro Mne čas, abych si znovu vyžádal ráj, který 
jsem s takovou láskou stvořil, abychom se mohli znovu stát jednou rodinou. 
 
Rodinou vroucně spojenou mocnými pouty lásky, která ji budou držet pohromadě. 
 
Tento Nový ráj na zemi je nyní naplánován pro všechny mé děti. 
 
Bude trvat na zemi 1000 let a nikdo nesmí být vyloučen, neboť to by zlomilo mé srdce. Můj 
milovaný Syn, Ježíš Kristus a Duch Svatý se velice pokoušejí přivést vás zpět do mého 
milujícího stáda tak, aby ráj, stvořený na začátku, se mohl znovu objevit jako největší dar, 
aby se z něj těšily všechny mé děti. 
 
Tento ráj bude místem lásky, krásy, nádhery a bude domovem pro všechny, kteří jsou 
čistého srdce a duše. Je pro každou jednotlivou duši na zemi a je cílem, jenž je obsažen 
v každé jednotlivé duši na zemi, včetně těch, které si to neuvědomují. 
 
Můj Syn mluví ke světu a připravuje projevit své velké milosrdenství během Varování, aby dal 
všem hříšníkům příležitost se těšit z Nového ráje na zemi. 
 
Musíte slyšet Můj hlas. Volám všechny z vás, abyste Mi věnovali pozornost. Vraťte se zpátky 
ke Mně. Akceptujte, že Já existuji. Že jsem zdrojem všeho života, celého stvoření, vší slávy. 
Když to učiníte, budete vítáni v mém ráji na zemi, jenž nabízí všechno, o čem byste kdy 
mohli snít. Naslouchejte mému Synu a poselstvím, která dává světu, aby vás všechny obrátil. 



Protože těm, kteří i pak nebudou naslouchat, nebo půjdou dál po cestě ohavného hříchu, 
nebude prokázáno žádné milosrdenství. 
 
Já jsem Bůh veškerého stvoření. Jsem Bůh lásky a soucitu. Jsem také Bůh spravedlnosti. 
Moje ruka dopadne na lidstvo, které pro svou ďábelskou oddanost Zlému, odmítá jít po cestě 
Lásky a Pravdy. 
 
Neboť teď pro Mne nadešel čas, abych si znovu vyžádal Mé slavné království, které žádní 
lidé, skrze hřích, nemohou zastavit. Kdyby se o to pokusili, byli by navždy ztraceni. 
 
Já jsem váš Bůh, váš Stvořitel. Moje láska nikdy neumírá. Je planoucí a plná hluboké něhy 
k vám, aby vás přivedla zpátky ke Mně, k vašemu dědictví, které jsem tak láskyplně stvořil. 
Kvůli hříchu, mnoho z mých dětí ztratí právo na toto dědictví a budou muset ustoupit, aby 
dovolili těm, kteří Mě opravdu milují, aby do dveří vešli bez zábran. 
 
Prosím, děti, neodmítejte moji prosbu k lidstvu. Přijměte mé milosrdenství, které vám nyní 
nabízí můj milovaný Syn. 
 
Přijměte je s otevřenou náručí. 
 
Bůh Otec 
Stvořitel a tvůrce všech věcí 
 
125. Varování je projevem mého božského milosrdenství, které jsem dal sestře 
Faustině 
Neděle, 26. června 2011 v 18:00. 
 
Má vroucně milovaná dcero, čas je už blízko. Není už dost času varovat a připravit všechny 
ubohé duše, které budou během Varování tak otřeseny, že nebudou chápat, co zakoušejí. 
Musí jim to být řečeno, aby věděly, co mají očekávat. Otevřou-li svá srdce této velké chvíli 
Božího milosrdenství, tak jim bude dána příležitost k věčnému životu. 
 
Toto Velké varování je manifestací mého Božího milosrdenství, které jsem dal sestře 
Faustině. Tento velký čin mého milosrdenství byl předpověděn a bude to během Varování, 
kdy moje velké milosrdenství zahalí celý svět. Má Krev a voda bude prýštit, aby všichni 
konečně poznali Pravdu. Řekněte těm, kteří nevěří ve Mne, nebo v mého Věčného Otce, že 
tato událost se stane. Pak, až se uskuteční, budou schopni vydržet šok mého milosrdenství, 
které během Varování zachrání milióny duší ze sevření Satana. Pravda, až bude odhalena, 
zachrání tak mnoho duší z ohňů pekla. 
 
Duch Svatý, jenž bude potom přítomen v mých dětech po celém světě, pomůže porazit díla 
Zlého. Vy všichni teď musíte rozšířit mé Slovo o tom, jak lidstvo už předem potřebuje 
připravit své duše. Neboť i věřící musí pochopit, že také oni shledají citově zneklidňující 
uvidět své vlastní minulé hříšné chování tak, jak se jeví Mně. 
 
Volám vás všechny, abyste vyhledali vyznání hříchů. Ostatním křesťanům říkám: Musíte 
pokleknout a prosit o vykoupení. Těm, kteří jsou si nejistí tímto proroctvím – prosím, mějte 
svá srdce otevřená, neboť až uvidíte tuto přírodní, ale nadpřirozenou událost, je důležité, 
abyste pochopili, že je to největší zázrak, který jste kdy viděli a že je to můj velký dar vám 
všem. Zvažte to. Takto se vyjeví den posledního soudu, pouze tentokrát nebudete odsouzeni. 
Bude vám dána nová lhůta života, kdy vaše duše bude zachována, aby se vám umožnilo 
vrátit na úroveň, jakou požaduji. 



 
Věřící, modlete se teď za druhé celým svým srdcem, aby byli zachráněni. 
 
Váš Spasitel 
Ježíš Kristus 
 
126. Pokračuj v šíření mého Slova – posílám ti mnoho dobrovolníků 
Úterý, 28. června 2011 v 19:30 
 
Má vroucně milovaná dcero, překážky, které musíš přeskočit, když pro Mne trpíš, se zvyšují. 
Pokusy mistra klamu odtáhnout tě od tohoto díla nikdy nebyly tak silné. Musíš zůstat silná 
a stát pevně proti takovým útokům. Věz, že on, podvodník, tě nikdy neodvede ode Mne, 
přesto se o to bude pokoušet a bude to zkoušet stále znovu. Je to jedna z nejtěžších etap ve 
tvé misi. Je osamělá, těžká a způsobuje ti jak fyzickou, tak i duševní bolest. Musíš Mi 
důvěřovat, abych ti pomohl vyrovnat se s těmito útoky, a rozpoznat je čím jsou. 
  
Nyní, Má dcero, poslyš. Musíš pokračovat v šíření mého Slova rychle kolem světa, za užití 
veškeré pomoci, která je ti posílána. Posílám ti mnoho dobrovolníků a jejich práce již začíná 
přinášet plody. 
 
Vše, co nyní potřebuješ udělat, je i nadále předávat mé Slovo, abys zachraňovala duše. 
Nikdy se nevzdávej. Je to lákavé, Já vím, a špatné zacházení, které jsi musela vydržet, 
nebylo pro tebe snadné. Dovol Mi pevně držet tvou ruku a vést tě k síle, která je od tebe 
vyžadována. Má požehnání byla rozptýlena kolem tebe k posílení tvé výzbroje, aby nyní nic 
nestálo v cestě tomu, že zajistíš, aby svět mohl slyšet můj hlas. 
 
Tvůj milující Spasitel 
Ježíš Kristus 
 
127. Nebojte se teď vyznat své hříchy 
Středa, 29. června 2011 v 19:00 
 
Má vroucně milovaná dcero, pomoc, kterou jsem ti poslal, nyní rozšíří mé Slovo použitím 
moderních komunikačních prostředků rychle kolem světa. Mé srdce září láskou pro mé 
zvláštní děti, které povstaly na mé volání. Neboť ony jsou armádou, která povede mé děti. 
 
Všechna má požehnání zahalují každého, kdo pomáhá nést můj kříž pro dobro lidstva. Je jim 
udělen Duch Svatý, aby jim umožnil šířit tato poselství energicky a se skutečným účinkem. 
 
Mé děti a všichni moji následovníci, nezapomeňte na jednu věc, na niž bych chtěl, abyste se 
soustředili. Upozorněte ostatní, aby hledali vykoupení dříve, než Varování přijde. Musí nyní 
vyznat své hříchy a nesmí mít strach. Místo toho se musí radovat. Už zbývá jen pár měsíců k 
tomu velkému činu mého milosrdenství. Neplýtvejte časem. Jděte v lásce a v pokoji. 
Nevyhýbejte se této práci. Je pro dobro všech mých dětí. Všichni, kteří pracují na šíření mé 
Pravdy, budou odměněni za svou oddanost a víru. Má požehnání budou ochraňovat je a 
jejich rodiny. 
 
Radujte se teď, protože čas pro svět je už zralý, aby lidé konečně slyšeli můj hlas tak, jak by 
měli. 
 
Váš milovaný Spasitel 
Vykupitel a Král všeho lidstva 



Ježíš Kristus 
 
128. Nedovolte lidskému selhání mé církve, aby vás ode Mne odvrátilo 
Čtvrtek, 30. června 2011 v 20:00 
 
Má vroucně milovaná dcero, dnes večer se usmívám s radostí v mém srdci, neboť konečně 
mladší lidé slyší mé Slovo pomocí internetu, jak bylo předpověděno. 
 
Touto cestou více lidí bude moci říci světu, jak se připravit na Varování. Moje srdce se trhá 
radostí, když vidím lásku, kterou mají mé děti ke Mně v každém koutu země. Má láska nikdy 
neumírá. Oni, moji milovaní následovníci jsou plní mé lásky, kterou pociťují ve svých srdcích. 
Nyní mohou říci světu, včetně cyniků, jak velmi Mě uctívají, velebíce moji slávu přede všemi. 
Neboť tyto mé odvážné a milující bytosti nyní budou přitahovat ty, kteří odporují Mně, 
Pravdě, především pokud jde o to, proč jsou zde na zemi. 
 
Nebesa se radují z těch, kteří na internetu otevřeně vyhlašují svou lásku ke Mně. Moje láska 
k nim se vzdouvá a tak je zahrnu svými milostmi, každého z nich, od jednoho koutu 
zeměkoule na druhý. 
 
Přicházím teď, abych vás zachránil před dnem posledního soudu 
Děti, nezapomeňte jednu lekci. Pravda mého učení se nikdy nezměnila. Lidský omyl, hříchy 
mých posvěcených služebníků a těch, kteří zneužili Pravdu tak, aby vyhovovala jejich 
vlastním přáním, mohly pošpinit mé jméno, ale nikdy nemohly změnit, kdo Já jsem. Já jsem 
Spasitel lidstva. Poprvé jsem přišel, abych vás spasil tím, že jsem umožnil odpuštění hříchů. 
Přicházím znovu, abych vás zachránil před dnem soudu. 
 
Protože má láska je tak mocná, pronikne nyní světem silou Ducha Svatého a přitáhne vás 
zpět do ohrady mé něžné lásky. Pociťujte nyní moji lásku, děti. Nedovolte vašemu zklamání 
z lidského selhání mé církve, aby vás odvrátilo ode Mne, Ježíše Krista nebo mého Nebeského 
Otce. 
 
Těm, kteří se ode Mne odvrátí kvůli hříchům církve 
Kvůli hříchům jste byli v pokušení uzavřít se Pravdě. Ti, kteří dělají církev odpovědnou za 
nedostatek víry ve Mne, nejsou poctiví sami k sobě. Neboť jestli Mě skutečně milujete, 
nebudete se vymlouvat. Satan je nyní všude na světě, děti, a pokouší se vás při každé 
příležitosti přesvědčit, že vaše víra nemá význam. Že není důležitá. Že vaše víra vám nezaručí 
místo v nebi. V některých případech věříte, že Boží milosrdenství je nekonečné a že můžete 
být spaseni, když žijete takový život, že neubližujete druhým. Velmi často Mě napadáte, když 
Mě viníte ze zla ve světě. K tomu dochází tehdy, když se na Mne a na mého Věčného Otce 
zlobíte. Jak může Bůh stát v pozadí a dovolit takovému zlu, aby se manifestovalo ve světě? 
Kde existuje vražda, znásilnění, potraty, mučení, chtivost a bída? Musíte s tím teď přestat 
a poslouchat Mě.  
 
Mějte na paměti, že hřích, způsobený Satanem, o kterém dnes většina lidí věří, že neexistuje, 
může infikovat každého jednoho z vás prostřednictvím daru, jenž vám byl dán vaším 
Stvořitelem, Bohem Otcem. Ten dar svobodné vůle je dán každému. Někteří používají tento 
dar k dobrým činům, kdy projevují lásku všem, zatímco jiní jej zneužívají, aby získali nad 
ostatními výhodu. Když tyto lidi Satan přitáhne skrze jejich slabou svobodnou vůli, pak se 
stanou schopnými páchat velké ukrutnosti. Svobodná vůle je vaše, děti. Když se stane 
pošpiněnou hříchem, způsobí ve světě spoušť. Bůh Otec vás nemůže nutit, abyste přestaly 
něco dělat, ať už je to dobré, nebo špatné. Protože se nebude vměšovat do vaší svobodné 
vůle. On vás bude vždy povzbuzovat k modlitbě, abyste dostaly milosti, které jsou zapotřebí 



k tomu, abyste se hříchu vyhnuly. Bude to jen prostřednictvím vaší svobodné vůle, že 
uděláte jedno ze dvou rozhodnutí: Obrátit se k Bohu, nebo dovolit sobě samým, abyste byly 
svedeny lžemi Satana, které odvrátí vaši mysl od Pravdy. 
 
Nezapomeňte, že Já jsem Pravda. Satan nechce, abyste Pravdu viděly. Použije vaši 
inteligenci a nabídne vám vychytralé argumenty, aby vás svedl. Může vás dokonce 
přesvědčit, že něco je zlé, přestože je to dobré. A tak když si myslíte, že je pokrytecké obrátit 
se k modlitbě a ke chvále Boha Otce kvůli hříchům církve, musíte rozpoznat tento klam jako 
takový, čím je: Jiným způsobem, jak vás povzbudit, abyste se odvrátily ode Mne, od Pravdy. 
Děti, ukažte Mi teď svou lásku tím, že povstanete a budete bránit mé jméno v nevěřícím 
světě. 
 
Velmi brzy povzbudíte jiné, aby si poslechli vaše názory. Právě tak jako ti, kteří prohlašují, že 
ve Mne nevěří a hlasitě křičí, jak Mě nenávidí, musíte říct světu, že Mě milujete. Jen potom 
bude vyvoláno hromadné obrácení ve světě. Nechejte Mě vás nyní povzbudit, abyste mohli 
připravit mé děti, aby vešly do mého Nového ráje na zemi. Nezapomeňte, že vejít do tohoto 
ráje mohou jen ti, kdo věří ve Mne a v mého Věčného Otce. 
 
Jděte teď a přiveďte Mi zástupy. 
 
Váš milovaný Spasitel 
Ježíš Kristus 
 
129. Modlitba může odvrátit disharmonii ve světě 
Pátek, 1. července 2011 v 23:00 
 
Má vroucně milovaná dcero, modlitba a oddanost ke Mně, jsou jako voda, podaná žíznícímu. 
Když vám bude chybět voda, budete stále žíznit a nakonec bez vody zemřete. Ti, kteří Mě 
znají, milují Mě a prokazují Mi oddanost, musí pochopit jednu věc. Nebudete-li pokračovat 
v přijímání mého Těla a nebudete-li se ke Mně pravidelně modlit, velmi rychle ztratíte touhu 
po Mně. Bez této touhy se Mi budete vzdalovat, až se vaše hlavy odvrátí pokušením hříchu, 
který do vašich myslí zasadil Satan. Beze Mne, skutečně přítomném ve vašich životech, 
nejste nic, mé děti. 
 
Buďte stále ve střehu. Modlitba vás ochrání od hříchu. Vaše oddanost ke Mně může 
přitáhnout mistra klamu, jenž se vám bude častěji vysmívat. Avšak bez pravidelné zbožnosti 
ke Mně, budete v tomto světě kráčet bez cíle. 
 
Věřící chápou, že modlitba může odvrátit mnoho disharmonie ve světě. Již modlitby 
pronesené tímto prorokem a jinými vizionáři zmírnily bezprostřední nebezpečí, kterému čelí 
papež Benedikt, ale ne na příliš dlouho. Modlitba k mé Blahoslavené Matce může pohnout 
horami, zmírnit dopad ďábelských ukrutností, včetně těch, které byly předpověděny, 
a obrátit hříšníky. 
 
Nezapomeň tuto lekci, má dcero, modlitba působí jako vaše zbroj proti podvodníku. Vy, 
většina z vás, se musíte naučit nezbytnosti pravidelné modlitby ve vaší misi. Potřebujete 
strávit více času v tichém rozjímání se Mnou. Neboť když to neuděláte, pak vaše porozumění 
mých poselství zeslábne a můžou se začít vyskytovat omyly. Buď opatrná, má dcero, když se 
zmiňuješ o datech proroctví, která jsou ti dávána. Řeknu-li měsíce, pak to může být kdykoliv 
během roku. Nikdy nezaměňuj lidský výklad s časovými údaji, které ti dávám Já. Pro budoucí 
události jsem ti nedal žádná určitá data, jen vedoucí linie. Tato proroctví se stanou, ale jen 



rukou mého Věčného Otce. Více Mi důvěřuj. Tvoje modlitby a modlitby mých následovníků 
mohou pomoci katastrofy oddálit, nebo v některých případech odvrátit. Vždy si to připomínej. 
 
Modlete se, modlete se, modlete se! Protože budete-li se modlit ze srdce, vaše modlitby 
budou vyslyšeny. Modlete se zvláště za ty světové lídry, jejichž životy budou brzy ukončeny 
nenávistnými ďábelskými činy. Oni, a ti se ztvrdlými srdci, kteří jsou vinni zločiny nelidskosti, 
potřebují vaše modlitby nejvíce. Vždy se modlete za hříšníky, protože Já miluji všechny své 
děti, a potřebuji vaše modlitby, abych je zachránil z ohňů pekla. 
 
Váš vždy milosrdný Ježíš Kristus 
 
130. Bitva, kterou zahájil Satan, aby znevážil tato poselství, zesiluje  
Sobota, 2. července 2011 v 10:00 
 
Má milovaná dcero, toto období, kdy moje poselství pronikají do světa, bude pro tebe těžké. 
Více lidí bude útočit na tato poselství, a když to udělají, nevšímej si jich. 
 
Jak jsem řekl, mé svaté Slovo je nyní rozšiřováno. Nyní chci oznámit hlavní body mých 
poselství ještě podrobněji. Ty už víš, jak to máš dělat a tak začni dnes. To, co po tobě 
žádám, je náročné, ale bude ti k tomu dána další pomoc. 
 
Zatím budeš potřebovat ostatní, aby se za tebe modlili, protože bitva, kterou zahájil Satan, 
aby znevážil tato poselství, zesiluje. Musíš se modlit za ochranu proti bolesti, kterou ti 
způsobí prostřednictvím jiných lidí. Přijmi tuto řadu zkoušek, které jsou nutné, aby tě udržely 
ve stavu pokory. Věz, že jsi mým hlasem pro tento svět. Propaguj můj hlas a udělej to tak 
rychle, jak jen můžeš. 
 
Miluji tě, má dcero. Opři se zcela o Mne a Já tě tím provedu. 
 
Tvůj milující Spasitel 
Ježíš Kristus 
 
131. Ateisté a vědci řeknou, že Varování bylo iluzí 
Neděle, 3. července 2011 v 18:30 
 
Má vroucně milovaná dcero, musíš se pohnout kupředu, dívej se přímo vpřed a následuj mé 
pokyny. Neodvracej se, když budeš každou minutu svého dne napadána Zlým. Upni svou 
pozornost jen na Mne. Musíš se naučit rozumět tomu, že čas, strávený v mé společnosti, 
zvláště při adoraci je naprosto nutný, aby ses udržela na výši své mise. Délka času strávená 
v modlitbě je také důležitá, protože čím více času strávíš v těsné komunikaci se Mnou, tím 
více milostí dostaneš. Když to tak nebudeš dělat, bude to znamenat, že necháváš sama sebe 
široce otevřenou útokům ze strany podvodníka. 
 
Mé Slovo, má dcero, je ignorováno těmi, kteří nechtějí naslouchat. Mají pro to různé důvody. 
Mnoho mých dětí dnes zavřelo své oči pravdě o své spirituální existenci. Padli do náruče 
světu a všemu, co nabízí, jako náhražku chleba života. Mnozí také nedůvěřují falešným 
prorokům, neboť toto je doba, ve které falešní proroci vyvstanou všude. To je zmatek, který 
chce způsobit Satan, aby moji praví poslové prošli bez povšimnutí. 
 
Kvůli pokoře, která je vyžadována u mých vybraných vizionářů, nemohou vynášet sami sebe 
v očích světa, protože to není jejich přirozenost. Falešní vizionáři se sami tlačí do středu 
pozornosti. Těžištěm jejich zájmu jsou oni sami. Jejich poselství se mohou zdát autentická 



a plná květnaté řeči uvádějící pasáže z Bible svaté, tam kde se to zrovna hodí, ale v jejich 
poselstvích budou dva klíčové aspekty, které odmaskují nepravdy, které předávají. První 
z nich je ten, že oni budou středem svých poselství a budou se těšit ze vší pozornosti, které 
se jim dostane. Pak jsou to konečně poselství samotná. Budou matoucí, těžká ke čtení 
a nezanechají trvalý dojem na duši. Naneštěstí, má dcero, církev má sklon nevšímat si 
opravdových vizionářů, protože musí ukázat odpovědnost v těchto situacích. 
 
Je tedy pro mou církev daleko snadnější, aby podporovala ta poselství, která zahrnují pasáže 
z Bible svaté a prohlašovala, že právě tato jsou pravá. Není to pro ni tak snadné, aby přijala 
jednoduchost mého učení, zejména dnes, kdy hodně pravdy zakrývá maska tolerance. 
Nesnadno přijatelná je také připomínka konce časů, kdy kvůli strachu a nevědomosti, moji 
posvěcení služebníci odmítají pozvednout můj kalich a jednat zodpovědně.  
 
Toto je nejdůležitější čas v dějinách světa. Všechna znamení byla po celou dobu minulého 
století dávána mým vizionářům, a přesto jsou ignorováni a odsunuti stranou, protože moji 
posvěcení služebníci strkají hlavy do písku. Je to přesně právě v tomto čase, kdy moji 
posvěcení služebníci mají kázat o důležitosti mého návratu na zem. Musí připravit duše 
a připomínat jim následky toho, co se stane, když zanedbají vykoupit sebe, dokud jsou ještě 
na této zemi. Protože po své smrti už nebudou moci žádat o odpuštění. Volám nyní moje 
posvěcené služebníky. Proč právě toto nezdůrazňujete svému stádu? Proč nediskutujete 
aktivně o následcích, které to bude mít pro mé děti během Velkého trestu? Cožpak nevíte, že 
mnoho mých dětí prohraje své duše s antikristem, jenž už je na zemi připraven ke skoku, 
čekaje na svou příležitost? Mé děti musí pochopit, že Varování, i když je velkým činem 
milosrdenství, je jen první fází, ve které bude čas pro všechny mé děti velmi těžký a náročný. 
Neboť po něm budou zatvrzelí hříšníci a následovníci Satana popírat mou existenci. 
 
Ateisté budou říkat, že to byla globální iluze. Vědci budou hledat logické vysvětlení, ale žádné 
nebude. Moji následovníci budou rozděleni na dva tábory. Mnoho miliónů bude obráceno, ale 
budou zmateni lžemi, šířenými ďábelskou skupinou, smrtící organizací nového světového 
řádu, jejímž cílem je zničit obyčejné lidi pro svůj vlastní finanční zisk. 
 
Děti, nebude-li dost lidí stát na pravé cestě, pak nebude možné odvrátit dopad trestu. Neboť 
ten nastane, když Bůh Otec vystoupí, aby zastavil hříšníky před zničením jeho stvoření a jeho 
dětí. Uvolní zemětřesení o mohutnosti dosud nikdy nevídané; vulkány na 
nejnepravděpodobnějších místech a země se bude kymácet jako loď v rozbouřených vodách 
bez kotvy, která by ji udržela na jednom místě. 
 
Prosím, děti, dovolte Varování, aby vás všechny zachránilo. Přijměte skutečnost, že tento 
zázrak pomůže zachránit milióny, které by jinak byly ztraceny. Ale ti, kteří nebudou chtít 
změnit své životy, si vyberou dům Satana. Bez modlitby pro ně není naděje, protože se 
vzdají práva na klíče k Novému ráji na zemi. Místo ráje budou hořet v ohních pekla. Kdyby 
věděli, kam je tato zlá cesta zavede, myslíte, že by změnili svůj směr? Děti, pomozte jim tím, 
že jim řeknete pravdu. Modlete se, abyste zachránili jejich duše, nechtějí-li poslouchat. 
Neboť to je všechno, co můžete udělat. 
 
Váš milovaný Spasitel 
Spravedlivý soudce a Král milosrdenství, Ježíš Kristus 
 
132. Mým následovníkům, kteří odsuzují tato poselství   
Úterý, 5. července 2011 v 14:30 
 



Má vroucně milovaná dcero, dnes je speciální den, protože Mi dělá radost ti říct, že ti, jejichž 
víra byla mými poselstvími posílena, si mohou být jisti, že jejich každodenní modlitba růžence 
Božího milosrdenství zachraňuje duše. Mé děti nesmí nikdy zapomenout, že modlitby, když 
se je modlíte s upřímností a ze srdce, budou vždy vyslyšeny. Modlitbám je vždy nasloucháno 
a jakékoliv zvláštní úmysly jsou vyplněny podle mé nejsvětější vůle. 
 
Děti, prosím, pokračujte ve svých modlitbách, protože mohou zmírnit období Velkého trestu. 
Můj Otec je nyní připraven převzít své svaté království a znovu začít vládnout, až na zemi 
vyvstane Nový ráj. Zlo v současném světě nikdy nebylo tak silné. V důsledku obrovské 
světové populace a práce Zlého je válka všude. Nenávist člověka k člověku je očividná. Zda 
se tato nenávist projevuje jako chamtivost politiků, nebo jako vláda jedné země nad jinými, 
je úplně jedno. Satan má mnoho následovníků. Oni, jeho následovníci, si v mnoha případech 
nejsou vědomi, jak ovlivňuje každou jejich myšlenku a skutek v každé chvíli kteréhokoliv dne. 
 
Kdyby mé děti by jen mohly vidět množství démonů přítomných v takových lidech, bylo by 
jim špatně. Mnohé z mých dětí jsou jimi posedlé, avšak jedinou viditelnou známkou jejich 
přítomnosti jsou jejich zlé činy. Modlete se, modlete se teď, moji následovníci, aby tyto 
ubohé ztracené duše mohly být zachráněny během Varování. 
 
Děti, všechno, co od vás žádám mezi nynějškem a Varováním, jsou vaše modlitby, a zejména 
modlitba růžence Božího milosrdenství. Můj Otec zachrání duše, zasvětíte-li sebe sama této 
modlitbě jedenkrát denně, nejlépe ve 3 hodiny odpoledne. 
 
Těm mým následovníkům, kteří odsuzují tato poselství, říkám: Naléhavě vás prosím, abyste 
se modlili k Duchu Svatému a prosili o dar rozlišení, dříve než odmítnete mé svaté Slovo. 
Vám, kteří urážejí mé vizionáře a příjemce těchto poselství, musím položit tuto otázku: Jestli 
si myslíte, že je to Satan, kdo ovlivňuje tato poselství, tak proč by vás prosil, abyste se 
modlili? Hledali odpuštění? Přijímali nejsvětější eucharistii? Pak budete vědět, že to není 
možné. 
 
Mistr klamu ovlivňuje mé následovníky především tím, že je nabádá, aby popírali mé Slovo, 
protože ví, že jejich odmítnutí mého nejsvětějšího Slova lásky Mě zraní nejvíce. 
 
Zavrhněte Satana a jeho zkažené způsoby teď. Obraťte se ke Mně. Snažně vás prosím, 
nesmíte mu dovolit, aby vás tímto způsobem ovlivňoval. Vaše modlitby jsou nyní zapotřebí, 
aby zachránily moje ubohé duše, které nepřežijí Varování. 
 
Váš milující Spasitel 
Ježíš Kristus 
 
133. Důležitost svátostí – manželství a první svaté přijímání 
Středa, 6. července 2011 v 15:30 
 
Má vroucně milovaná dcero, pozoruj teď, jak víra mých dětí začíná růst a vzkvétat. Zatímco 
ve světě je mnoho temnoty, světlo mých následovníků se stává každým dnem jasnějším, 
v důsledku plamenů Ducha Svatého, které sestoupily na celý svět. 
 
Dnes, má dcero, si přeji připomenout všem mým následovníkům důležitost modlitby ke 
zmírnění utrpení ve světě. Vaše modlitby nyní pomáhají odvrátit mnoho předpověděných 
celosvětových katastrof. Modlitba je nejmocnějším prostředkem ke zmírnění neštěstí, a když 
se budete modlit ve prospěch jiných, pak budou vyslyšeny. 
 



I když jsem spokojen s těmi, kteří jsou silné víry, bojím se o ty, kteří jsou nepřátelští mému 
božskému Světlu, Pravdě. Mnoho lidí nyní bloudí ve světě jako v omámení. Nic jim nepřináší 
mír. Nic jim nepřináší radost. Žádné množství materiálního pohodlí nezmírní jejich bolest. 
Jejich prázdné duše jsou ztraceny. Prosím, modlete se za ně. 
 
Má dcero, prosím, modli se za mého vikáře papeže Benedikta, protože je obklopen 
zednářskými silami, které teď všemi prostředky usilují, aby ho svrhly z trůnu. Tyto zlé síly 
pronikly do mé církve už v době Druhého vatikánského koncilu a oslabily mé učení. Bylo 
vydáno mnoho nařízení, která Mě urážejí, zejména podávání mé nejsvětější eucharistie laiky. 
Nedostatek úcty ke Mně a k mému Věčnému Otci v nových zákonech, které byly zavedeny, 
aby se dal prostor vaší moderní společnosti, Mě přivádějí žalem k pláči. 
 
Nejsvětější eucharistie musí být přijímána na jazyk a nesmí být pošpiněna lidskýma rukama. 
Přesto je to přesně to, co moji posvěcení služebníci udělali. Tato nařízení nebyla přijata 
v mém duchu. Moji posvěcení služebníci byli svedeni na cestu, která není v souladu s učením 
mých apoštolů. Mé svátosti nejsou dnes brány velmi vážně, zejména těmi, kteří se ucházejí 
o svátost manželství a prvního svatého přijímání. 
 
Slib manželství je velmi vážný, neboť nezapomeňte, že je to svátost a je udělena v 
přítomnosti Boha Otce. Přesto pro mnohé jde jen o materiální a vnějškovou záležitost. Mnozí, 
kdo přijímají svátost manželství, později neuznávají její důležitost. Mnozí velmi snadno zruší 
své sliby. Proč to dělají? Proč se jen naoko hlásí k tomuto nejsvětějšímu spojení, aby se 
rozdělili brzy potom? To je výsměch jednomu z nejdůležitějších spojení, požehnaného rukou 
mého Věčného Otce. Mnoho lidí nevěnuje žádnou pozornost vůli mého Otce, že nikdo nemá 
potom takové spojení rozdělovat. Přesto mnoho lidí se rozvádí, což je zákon, jenž nebyl 
uznán mým Otcem. Rozvod je snadný způsob, jak se vyvázat z vaší odpovědnosti. Všechna 
manželství jsou uzavírána v nebi. Žádný člověk nemůže zničit manželství, bez toho, že by 
neurazil mého Otce. 
 
První svaté přijímání 
První přijímání mého těla ve svátosti eucharistie je jiný příklad toho, jak si ze Mě tropí 
posměch. Tak mnoho rodičů nedbá na důležitost toho, jak jejich děti chléb života přijímají. 
Spíše než ten zázračný dar, který dostávají, je zajímá, jak jsou jejich děti dobře oblečené. 
Tento dar je vede ke spáse. Přece materialismus, který tuto událost obklopuje, nemá nic co 
dělat s jejich dušemi. Nejsmutnější částí toho pro Mne je, že těmto malým dětem nebylo 
o Mně nic řečeno. Láska, kterou chovám pro malé děti je všezahrnující. Když dostávají 
nejsvětější eucharistii v plném vědomí toho, co přijímají, pak jejich duše se stává čistou. Čím 
častěji Mě tímto způsobem přijmou, tím silnější bude jejich víra. 
 
Mějte na paměti, že bez svátostí se vaše víra stane slabou. Po čase, kdy vaše duše je 
zbavena mého speciálního požehnání, se stane spící. Všechna víra ve Mne a v mého Věčného 
Otce časem zmizí, jen s nepatrným zábleskem poznání, které čas od času vzplane. Vraťte se 
ke Mně pomocí svátostí. Prokazujte úctu ke svátostem tak, jak se od vás předpokládá, 
a skutečně pocítíte znovu moji přítomnost. 
 
Nezapomeňte, že svátosti zde nejsou bez důvodu, že jsou potravou, kterou potřebujete 
k věčnému životu duše. Bez ní vaše duše zahyne. 
 
Miluji vás všechny. Prosím, přijměte Mě náležitým způsobem – tím, že budete respektovat 
svátosti, které jsou vám dávány jako dar Boha, Všemohoucího Otce. 
 
Váš milující Spasitel 



Král lidstva, Ježíš Kristus 
 
134. Narcismus – epidemické zlo v dnešním světě 
Čtvrtek, 7. července 2011 v 21:00 
 
Má vroucně milovaná dcero, chci, aby lidé celého světa poznali, že má láska k nim 
prostupuje celou mou bytost, jak se připravuji na Velké varování. Jsem plný radosti, protože 
vím, že mé děti, zejména ty, které Mě neznají, během mého velkého činu milosrdenství 
konečně přijmou, že existuji. 
 
Jeden z nejvíce znepokojujících povahových rysů, které zamořily mé děti v tomto světě, je 
narcismus, sebeláska. Toto epidemické zlo je velmi rozšířeno v každé vrstvě společnosti a je 
to jeden z oblíbených útoků Satana, protože jeho démoni vnikají všude do duší mých dětí. 
Můžete vidět, jak se fintí a předvádějí, aby je ostatní obdivovali. Jejich první láska je pouze 
pro ně samé, a když jim to nestačí, dožadují se pozornosti ostatních kolem, aby je otevřeně 
zbožňovali. 
 
Toto dnešní Satanovo zamoření je tak silné ve způsobu, v jakém se tyto ubohé duše 
projevují, že je těžké to nevidět. Jejich posedlost v tom, jak vypadají, znamená, že půjdou 
dokonce tak daleko, že poškozují svá těla a dělají cokoliv, co považují za nutné, aby 
uspokojily svou sebelásku. 
 
Když je Satan přítomen v takových duších, pak je snadné to spatřit. Takoví lidé budou plní 
marnivosti a budou tíhnout k tomu, aby byly viděny na místech, kde se setkávají vlivní lidé. 
Tento hřích narcismu bude sílit během konce časů, kdy se mnozí postarají, že to, jak 
vypadají, jejich blahobyt a sobectví půjde na úkor jejich přátel a dokonce na úkor jejich 
vlastních rodin. Láska sebe sama je v dnešním světě považována za obdivuhodný povahový 
rys. Tato honba za sebeuspokojením nemůže být nikdy naplněna, protože Satan zajistí, aby 
tito lidé usilovali o stále víc a víc. 
 
Děti, hřích pýchy je jedním z těch, jenž nyní ve světě sílí. Nepřijímejte tuto formu chování 
jako část vašeho každodenního života. Tak mnoho mladých lidí používá symboly tak zvané 
tělesné dokonalosti jako cíl, o který usilují. Přesto jejich chování je politováníhodné, pokud 
otevřete oči a podíváte se, čím vlastně je. Je to porušení Prvního přikázání, a jestli takoví lidé 
na své cestě setrvají, budou taženi mistrem klamu do dalšího zmatku. 
 
Narcismus je viděn ve všech oblastech života, včetně politiky, módy, médií, filmu a dokonce 
i v mé vlastní církvi. Nemůžete dosáhnout pokory, jestli trpíte narcismem. Bez pokory 
nemůžete vstoupit do království mého Otce. 
 
Váš milující Spasitel 
Ježíš Kristus 
 
135. Věčný Otec zabrání novému světovému řádu, aby pronásledoval jeho děti 
Pátek, 8. července 2011 v 15:30 
 
Má vroucně milovaná dcero, uvědomuji si, že tato práce si na tobě vybrala svou daň a že 
budeš potřebovat si odpočinout ještě další týden, ale poslyš, co ti musím říct. 
 
Řekni mým dětem, aby se teď probudily a pohlédly na zmatek ve světě, v němž bují finanční 
krize. Řekni jim, že zatímco za jejich pád do dluhů je částečně odpovědná lidská chamtivost, 
bankovní krize byla záměrně plánována novým světovým řádem. 



 
Mnozí, kdo čtou toto poselství, se budou usmívat a pochybovat o této skutečnosti, ale měli 
by také vědět, že pokud se nevzchopí a nebudou hájit svá práva, pak budou přinuceni 
přijmout značku šelmy, aby se dostali ke svým penězům.  
 
Nová světová měna bude představena nevěřícímu světu 
Tato měna nového světového řádu, která bude předložena nevěřící veřejnosti, je navržena 
tak, aby vás ovládala. Potom, co se to stane, pokusí se vám odepřít potravu. Jestli si teď mé 
děti neuvědomí tuto skutečnost, budou bezbranné, až budou pod vládou nového světového 
řádu, vedenou zednářskými silami. Připravte se teď, mé děti. I když Velké varování obrátí 
milióny lidí, včetně těch, kteří patří k novému světovému řádu, nebude to stačit k zastavení 
těchto ďábelských otroků Satana a antikrista. Až ovládnou vaše peníze, pak shledáte, že 
bude pro vás těžké uhájit vaše právo na vlastnictví, potravu a zdraví, tyto tři věci, na které 
budou dozírat, nezačnete-li už teď hlasitě manifestovat svůj odpor. Zastavte vaše vůdce 
v jejich postupu. Nenechejte se jimi zastrašovat. Budete-li v dostatečném počtu bdělí k těmto 
zlým a obludným plánům, pak budete moci varovat ostatní. 
 
Plánujte vaše potravinové zdroje už teď 
Plánujte vaše potravinové zdroje už teď. Kupte setbu a pěstujte ji, to vás udrží naživu. 
Kupujte stříbrné mince nebo zlato, abyste si mohli opatřit, co budete nezbytně potřebovat. 
Ale co je nejdůležitější ze všeho, nalezněte místa, kde se jako skupina můžete setkat, abyste 
nechali sloužit svatou oběť mše. Neboť v tom čase vaše kostely budou vypáleny do základů. 
 
Satanovi nohsledi se rozmnoží tisícinásobně, jako mravenci  
Nikdy nepřijměte značku, čip šelmy. Modlete se, modlete se, aby se vašemu domovu dostalo 
zvláštního požehnání, aby vás uchránilo od armády, která se vás pokusí vystěhovat. Satanovi 
pomahači jsou jako mravenci. Jejich počet se za hodinu zvětší tisíckrát. Vy, mé děti, se 
musíte teď modlit a potlačit tuto sérii ukrutností, která je plánována novým světovým řádem, 
jenž už slintá nad výhledem, že ovládne svět. Naplánujte si, že budete mít ve vašich 
domovech posvěcené svíce. Udělejte si jich zásobu, neboť vás budou udržovat ve světle 
ochrany. Nechcete-li, abyste se staly otroky té odporné doktríny, musíte plánovat už teď. 
 
Nakupte plynové vařiče, přikrývky, potraviny jak sušené, tak v konzervách, tablety na čištění 
vody, svíčky, spolu s votivními obrázky, abyste přežily vy a vaše rodiny dobu Velkého trestu, 
který bude následovat Velké varování. 
 
Modlitby už zmírnily dopad Velkého trestu, ale vy, mé děti, musíte být stále bdělé. Když 
budete pečlivé ve svých přípravách, budete schopny přežít velké bombardování, které bude 
zorganizováno a které bude horší než to, co se stalo Židům během vlády Satanova stoupence 
– Hitlera. 
 
Posuzujte toto varování s klidnou myslí. Neboť když se připravíte předem, ušetříte sami sebe 
pobouření, se kterým nový světový řád počítá a plánuje je. Ti, kteří se zapletli s novým 
světovým řádem, slyšte Mě teď: Proste o odpuštění. Dbejte na Velké varování kvůli tomu, 
co vám nabízí – příležitost ukázat záda Satanovi a ohňům pekla. 
 
Rada služebníkům církve 
Mé posvěcené služebníky musím informovat o tomto: Nespouštějte ze Mě oči a modlete se 
k Duchu Svatému, aby vás udržel ve střehu, abyste poznali falešného proroka, jakmile se 
ukáže ve vašem středu. Potom se budete potřebovat shromáždit do skupin, abyste 
zabezpečili, že mé děti budou moci dostávat nejsvětější eucharistii i během perzekuce. 
 



Ruka mého Otce je teď připravena, aby s velkou silou dopadla na ty zkažené, arogantní 
vůdce bank a západních i východních mocností, které v skrytu plánují svůj záměr, jak vás 
všechny ovládnout. Můj Věčný Otec zničí všechno, co stojí za nimi, aby jim zabránil 
v posledním pronásledování, které plánují proti jeho dětem. Už to nebude tolerovat.  
Nezapomeňte, děti, Bůh, Věčný Otec chce vás všechny ochránit. Jeho trpělivost se nakonec 
vyčerpala. Ale do poslední minuty bude přijímat ty, kteří se na Něj obrátí s prosbou 
o odpuštění. Avšak nyní musí zastavit ty zlovolné režimy, které přivádějí hrůzu na zbytek 
jeho stvoření. 
 
Dělá to z lásky ke svým dětem. Vy, kteří říkáte, že Bůh Otec nemůže být rozzloben, protože 
všechny miluje, vězte toto: Ano, je rozzloben a jeho hněv je spravedlivý kvůli zlovolné 
nespravedlnosti, která dopadá na jeho drahou rodinu. Ještě jednou sjednotí své děti, aby 
konečně žily v míru po celou věčnost. 
 
Nezapomeňte, děti, se dívat na znamení kolem sebe, na množství válek, nedostatek peněz, 
nedostatek potravin, nedostatek zdravotní péče a připusťte, že je to dílo Zlého. Není to dílo 
Boha, Věčného Otce. On už nebude dále tolerovat takové chování. Buďte vděční, že právě 
začíná jednat, protože nechce, aby jeho stvoření bylo zničeno. Nedovolí, aby se to stalo. 
 
Váš milovaný Ježíš 
Spasitel lidstva, Vykupitel světa 
 
136. Dej mým posvěceným služebníkům poznat, na co mají připravit své stádo 
Sobota, 9. července 2011 v 16:00 
 
Má vroucně milovaná dcero, právě tak, jak rázně postupuješ kupředu ve svém porozumění 
mým poselstvím, se pak zastavíš a pociťuješ muka pochybností. Tyto pochybnosti, v tomto 
stadiu mé komunikace, tě mohou mást. Je to test tvé víry pro každý krok zpět, který uděláš, 
má dcero. Neboť žádný člověk nemůže předpokládat, že Mně vždy bude hoden. Přijmi toto 
utrpení, má dcero, protože tyto zkoušky budou při tvé práci na tebe vždy doléhat. Důvěřuj Mi 
a odevzdej Mi svou svobodnou vůli na trvalém základě, aby ti to pomohlo stát se silnější 
v této práci. 
 
Má dcero, v tomto čase je určitý počet vizionářů, s nimiž komunikuji s pomocí mé 
Blahoslavené Matky, Michaela archanděla a Nejsvětější Trojice, ale je jich méně, než si 
myslíš. Někteří z apoštolů budou skrytí, jejich práci znají jen svatí v nebi. Pak jsou to ti, které 
svět nakonec rozpozná jako mé posly. Ty jsi jedním z nich. Nebude to lehká mise, má dcero, 
a proto dovolím, abys trpěla nezdary, zkouškami a omyly. Jen až si zvykneš na tyto příhody, 
budeš se stávat silnější a silnější než, nakonec, nebudeš už vůbec dbát na to, co si o tobě 
myslí ostatní. Každý krok této mise jdeš se Mnou a nesmíš na to nikdy zapomenout. 
 
Je důležité, aby ses postarala, aby pravda mého Slova se dostala pokud možno k co nejvíce 
ubohých duší. Musíš seznámit mé posvěcené služebníky s obsahem mého Slova, aby mohli 
připravit své stádo ještě před Varováním. Není důležité, zda církev potvrdí pravost těchto 
poselství, protože čas není na její straně. Moji posvěcení služebníci, by potřebovali mnoho, 
mnoho let k tomu, aby akceptovali má poselství, a tak jen jdi dál. 
 
Ty, má dcero, si uděláš mnoho nepřátel v mém jménu. To je něco, co budeš muset přijmout, 
a tak nedovol těmto překážkám, aby se ti postavily do cesty. Má poselství obracejí již tisíce 
ztracených duší. Je naprosto nezbytné, abys Mi byla vždy poslušná, aby takto bylo možné 
zachránit ještě více duší. 
 



Uvědomuji si, že tě tato práce vede do samoty a nahání ti strach, ale nezapomeň, že Já si 
vybírám jen ty, kteří mají otevřená srdce a jsou dost silní, aby předávali mé Slovo. Naproti 
tomu síla, kterou najdeš, ti rychle pomůže, abys předala tato poselství širšímu publiku. Tak 
prosím, nikdy nebuď malomyslná. Neboť i když se snažíš najít radost ve svém srdci, když 
neseš můj kříž, tak k tomu zřídka dojde. Budeš vždy trpět v mém jménu a shledáš, že to 
bude trvat dlouho, než zakusíš plnou sílu radosti. Tvé utrpení zachraňuje milióny duší 
a musíš být za to vděčná. Všichni svatí pracují po tvém boku, aby tě udrželi silnou a ochránili 
tě před Satanem, který udělá cokoliv, aby tě mohl zastavit. Ale nikdy se mu to nepodaří, 
protože ruka mého Otce udeří na ty, kteří se pokusí sabotovat moji práci k záchraně tolika 
duší, kolik jen mohu skrze tebe zachránit. Opři se o Mne a Já pohnu touto prací tak, že má 
poselství budou slyšena milióny, věřícími i nevěřícími, v každém koutu zeměkoule. 
 
Tvůj milovaný učitel 
Spasitel lidstva, Ježíš Kristus 
 
137. Nemějte strach, obrácení vyvolá velký pocit lásky a míru 
Neděle, 10. července 2011 v 12:10 
 
Má vroucně milovaná dcero, protože mnoho mých dětí je vystrašeno mými poselstvími 
a zjišťují, že je těžké jim čelit, tak prosím, poslyš Mě teď: Zlo, které se teď vzrůstá ve světě, 
bylo vyvoláno rukou lidstva prostřednictvím hříchu. Tak to nemůže jít dál. Prosím, nemějte 
teď strach, protože to nezmění plány ďábelské skupiny nového světového řádu, které jsou 
nyní v běhu. Vy, mé děti, byste měly vědět o tom, co se děje. Je důležité, aby každý byl 
varován o akcích této skupiny a jejích neblahých plánech, které byly vytvořeny k tomu, aby 
měla nad vámi kontrolu. 
 
Prosím, uvítejte Varování 
Mé Varování, velký čin milosrdenství, je nesmírným darem lásky, proto je prosím uvítejte, 
protože ve svém důsledku způsobí mnoho obrácení. Obrácení bude tak rozsáhlé, že vytvoří 
velký pocit lásky a míru, až mé děti budou touto velkou událostí pokořeny. Jejich síla pak 
bude spočívat v jejich počtu. Čím vice lidí uvěří Pravdě, tím slabší bude dopad skupiny 
nového světového řádu. Modlitby – a to hodně z nich, mohou odvrátit mnoho škod, které se 
pokusí vyvolat. Proto prosím, nikdy se nezapomeňte modlit svatý růženec a růženec Božího 
milosrdenství, protože oba společně mohou vymést mnoho z tohoto bezprostředně 
přicházejícího zla. Jděte teď a nebojte se. Očekávejte s nadšením nový začátek, nový mír, 
kde zlo bude odstraněno. 
 
To je můj slib vám, děti. 
 
Váš milující Spasitel 
Ježíš Kristus   
 
138. Obraťte se na osobnosti přitahující pozornost, aby šířily mé Slovo 
Středa, 13. července 2011 v 16:15 
 
Má vroucně milovaná dcero, když se ke Mně obrátíš zády, tak potom zjistíš, že bude těžké 
Mě znovu najít. Uznávám, že si myslíš, že na tebe kladu velké požadavky, ale mé Slovo, 
které musí být předáno světu, je takové naléhavosti, že Mě musíš poslechnout tak, jak jsem 
vyžadoval. Nezapomeň, že jsi Mi odevzdala svoji svobodnou vůli, má dcero, což byl nádherný 
dar. Ctít takový dar není pro tebe snadné, protože nakonec jsi jen člověk. Žádám tě ještě 
jednou, abys vyslyšela Mé volání a strávila více času v mé společnosti. Potřebuji tě, abys 



pocítila mou lásku, nejen lásku, kterou mám k tobě, ale tu, kterou mám ke každému svému 
jednotlivému dítěti na této zemi. 
 
Chci, aby moji následovníci šířili mé Slovo pokoje a harmonie po celém světě. Musíte všude 
každému dobrovolně připomínat potřebu hlásat má poselství lásky. Prosím, požádejte 
zpěváky, média, osobnosti, nebo každého, jehož hlas je slyšen a respektován, aby vyslyšel 
mé prosby. Pozvedněte můj kalich lásky. Pijte z něj, neboť vám přinese spásu, po které 
toužíte, nejen v tomto světě, ale i v dalším životě. Sdílejte jej s vašimi vlastními stoupenci. 
 
Jak to uděláte, je na vás, neboť těm, kteří odpoví na Mé volání, bude dán dar milostí, které 
jsou zapotřebí k této nejposvátnější práci. Děti, nezapomeňte na to. Čím více bude těch, kteří 
nyní povstanou, aby šířili mé svaté Slovo, a řeknou každému Pravdu, tím snadnější bude pro 
mé děti projít Velkým soužením, stejně jako pronásledováním, plánovaným novým světovým 
řádem. 
 
Mé poselství lidstvu musí být slyšeno, posouzeno a pak provedena taková opatření, abyste 
připomněly všem, že musí otevřít svého ducha a přijmout existenci Boha, Všemohoucího 
Otce, Svatého mocného Boha. Když to udělají, tak znovu zavládne mír. 
 
Kvůli oběti, kterou jsem přinesl pro všechny svou smrtí na kříži, slyšte moje volání a udělejte, 
cokoliv můžete, abyste každému, jehož znáte, sdělily, že Já komunikuji se světem právě tak, 
jak to dělal můj Otec prostřednictvím proroků před časem mého pobytu na zemi. Buďte 
silné. Buďte statečné. Modlete se ke Mně za vedení během vaší křížové výpravy ve jménu 
mém a mého Věčného Otce. 
 
Ježíš Kristus 
Král lidstva 
Spasitel a Vykupitel 
 
139. Má poselství přinesou slzy obrácení 
Čtvrtek, 14. července 2011 v 14:30 
 
Má vroucně milovaná dcero, nesmíš nikdy zapomenout, že ti, kdo mluví v mém jménu, 
budou předmětem výsměchu, že se jim budou lidé smát a budou se pokoušet z nich dělat 
pošetilce. To je kříž, o kterém mluvím. Nikdy nebuď zklamaná, když se to stane. 
 
Mnozí dnes zpochybňují mé svaté Slovo. Někteří to dělají formou otázek, které jsou upřímné 
a výsledkem lásky ke Mně, zatímco ostatní jimi zamýšlejí udělat mé Slovo hloupým, aby 
vypadalo jako nesmysl. Mé děti musí pochopit, že pro nedostatek času nyní zintenzivním moji 
komunikaci s vámi všemi. Na tom, že mé Slovo je zpochybňováno, nezáleží. Místo toho se 
radujte, neboť víte, že když komunikuji s mými dětmi tímto způsobem, že překážky se 
objeví. Tehdy budete vědět, že jsem to Já. Když budete číst má poselství, mé děti, a pocítíte 
slzy, pak budete vědět, že to jsou slzy obrácení – dar každému jednomu z vás skrze moc 
Ducha Svatého. 
 
Mnoho z mých dětí se cítí zmateno, protože když je mé Slovo dáváno světu touto cestou, 
mohu narušit jejich běžný každodenní program. Mé Slovo nepřinese štěstí do každé duše, 
protože Pravda může někdy vyvolávat strach. Jestli se však nejdříve posadí a dovolí mému 
pokoji, aby zaplavil jejich duše tím, že se odevzdají do mé svaté vůle, pak zakusí opravdové 
uspokojení. Důvěřujte Mi, děti. Neodmítejte Mě. Pozorně poslouchejte, co říkám a Já vás 
vezmu na mou cestu k věčné spáse. 
 



Nezapomeňte, že Bůh Otec nyní panuje ve svém království, které žádný člověk nemůže 
přivést k pádu. Každý pokus to udělat bude odsouzen k neúspěchu. Když hříšníci budou 
i nadále urážet Mě a mého Věčného Otce, pak bude jeho ruka připravena dopadnout rychle. 
Kvůli Varování ji bude držet zpátky, dokud nebude dosaženo obrácení. Do té doby musí 
všichni, kdo nepřijímají Pravdu, vědět, že nyní mají jen málo času, aby připravili své duše. 
 
Modlete se za každého jednoho z vás, aby duše mohly být zachráněny. 
 
Váš milující Spasitel 
Ježíš Kristus  
Král lidstva 
 
140. Popravy, eutanazie, potraty a sebevraždy 
Pátek, 15. července 2011 v 17:30 
 
Má dcero, tehdy, když lidé cítí lásku ve svých srdcích, tak si mohou být jisti, že Já jsem 
přítomen v jejich duších. Má láska bude mým dětem dávat sílu, když to budou nejméně 
očekávat.  To je také pravdou pro zatvrzelé hříšníky, za jejichž vnější slupkou se velmi často 
skrývá něžné srdce. 
 
Každá jednotlivá osoba na zemi je dítětem stvořeným Bohem Otcem. Proto v každé takové 
osobě existuje světlo, i když může být velmi slabé, jsou-li duše taženy do temnoty. Nicméně 
mé Světlo je stále ještě přítomné. Neboť bez něj by byla úplná temnota, ve které by duše už 
nemohly být činné. Je to právě tehdy, když duše dosáhnou strašného stavu temnoty, že 
velmi často sáhnou k sebevraždě. Je to následkem slabosti duše a ducha, že Satan krade 
tyto duše tím, že je přesvědčuje, aby ukončily své životy. Mnoho z mých následovníků 
nechápe tento stav, jaký taková temnota může v duši vyvolat, a tak se musí usilovně modlit 
za ty děti, které jsou ve stavu beznaděje. 
 
Bůh, můj Věčný Otec, je vždy milosrdný a vždy pomůže těmto duším, z nichž mnohé trpí do 
takové míry, že jejich mysl nemůže pracovat v plném stavu zdravého rozumu. Smrtelný hřích 
může být spáchán jen tehdy, kdy osoba, ve své plné duševní příčetnosti má jasné záměry, 
kdy on, nebo ona vědí, že to, co dělají, je špatné. A tak prosím, nepředpokládejte, že takové 
duše jsou úplně ztracené, neboť mnohé z nich nevědí, co činí. 
 
Berte na vědomí, že eutanazii můj Otec přijímá s nevolí, a že není tolerována, neboť člověk 
nesmí vědomě vzít život jinému člověku. Nemůže být přinesen žádný důvod, který by ji 
ospravedlnil ve jménu mého Otce. Tolerance může být uváděna spolu s důvodem humánního 
zacházení, aby ospravedlnila tento skutek, ale žádný člověk mimo Všemohoucího Otce 
nemůže rozhodnout o datu smrti, protože to není lidské právo. Člověk nikdy nedostane 
oprávnění, aby spáchal tento smrtelný hřích. 
 
Všeliké omluvy jsou lidmi nabízeny, když berou život jinému, přesto žádná z nich nebude za 
žádných okolností akceptována jako oprávněná. To se vztahuje na popravu, hřích potratu 
a na eutanazii.  Proberte se, vy všichni, a mějte na paměti, že budete přísně souzeni, pokud 
byste porušili nejsvětější ze všech přikázání mého Otce: NEZABIJEŠ. Nezapomeňte, že je zde 
jen jeden Bůh a jen On může rozhodnout, kdy život má být vzat. Porušte toto přikázání v 
plném vědomí toho, co děláte a budete trpět muka pekla navěky. 
 
Prosím, naléhavě vás prosím, nepodlehněte tlaku Satana, jenž neustále podněcuje brát 
druhému život, takže může krást duše, které by jinak byly určeny pro nádherné království 
mého Otce. 



 
Váš božský Spasitel 
Učitel a Vykupitel, Ježíš Kristus 
 
141. Sjednoťte vaše rodiny, abyste se těšili z Nového ráje na zemi 
Sobota, 16. července 2011 v 23:00 
 
Má vroucně milovaná dcero, když jsou duše ztracené, mohou se navenek zdát, že jsou plné 
radosti a že žijí naplno svůj život. Přesto mohou být pro Mne ztracené, a to Mi přináší velký 
zármutek. Tak mnoho se jich ve světě zabývá svými životy, každý den naplněné činností, tak 
zaměstnaní, že zapomínají, že tato země je udělána z jílu, že čas, strávený zde, je tak krátký, 
že osobní majetek se nakonec promění v nic, že lidé, když zemřou, se obrátí v prach, 
přestože jejich duše zůstanou naživu a nikdy nezemřou. Duše bude existovat stále, navěky. 
 
Říkám vám to teď, mé děti, abyste sjednotili své rodiny a přátele do jednoty blízké mému 
srdci, protože když to uděláte, budete se těšit Novému ráji na zemi po 1000 let, stále spolu 
sjednocení. To je můj slib vám všem. Žijte své životy odpovědně. Vždy dávejte vaše rodiny 
na první místo také na této zemi. Vždy vkládejte vaši důvěru ve Mne. 
 
Přiveďte vaše rodiny ke Mně. Nepřijdou-li dobrovolně, proste Mě a Já jim dám povzbuzení, 
jaké potřebují. Vždy vyslyším modlitby, které prosí o záchranu duší. 
 
Váš milovaný Spasitel  
Ježíš Kristus 
 
142. Kdokoliv se bude prohlašovat za Mne, je lhář 
Neděle, 17. července 2011 v 15:40 
 
Má vroucně milovaná dcero, brzy vyvstane jedno z nejvíce matoucích období, kdy nejen ti, 
kteří hlásají, že přicházejí v mém jménu, budou falešní, ale přijdou také ti, kteří budou 
prohlašovat, že jsem to Já. Mé děti musí chápat toto: Poprvé jsem přišel jako člověk, abych 
zachránil lidstvo od hříchu. Teď, podruhé, přijdu soudit. Zatímco mnozí Mě uvidí během 
Velkého varování tváří v tvář, podruhé nepřijdu dříve, než v den posledního soudu. 
 
Kdokoliv bude prohlašovat, že jsem to Já, je lhář. Takové duše, a je jich mnoho, má dcero, 
nezamýšlejí škodit. Podlehly natolik falešným představám, že podvodník je přesvědčil, že 
mají nejen božskou moc, ale že jsou i syny vtěleného Boha. Ale to není pravda. Neboť Já se 
na této zemi už nikdy nezjevím v jiné lidské bytosti. To by se nikdy nemohlo stát. Žádný 
člověk není hoden takové cti, neboť to nebylo předpověděno. 
 
Mnozí nyní vystoupí a budou hlásat, že jsou to Já, Ježíš Kristus, Syn Boží. Těmto ubohým 
duším pravím toto: Padněte teď na kolena a proste Boha Otce, aby vás uchránil od 
podvodníka. On vás chce zmást, a tak vy zase, nejen že nebudete uvádět ve zmatek mé děti, 
které očekávají můj návrat na zem, ale také nebudete zvyšovat posměch, vyvolaný ateisty. 
Nejen že přinášíte hanbu mému jménu, ale také nevědomky stavíte lidi proti jejich víře 
v Boha, Všemohoucího Otce. 
 
Také bych chtěl varovat všechny, kdo tvrdí, že konají zázraky. Kdokoliv, jenž tvrdí, že je 
nositelem takové moci, nebude od Boha, neboť je jen jeden Bůh a jen On, nebo jeho 
milovaný Syn Ježíš Kristus, mohou vyvolat takové věci. Na druhé straně také Satan má moc. 
Může vytvářet iluze. V případě zázračných vyléčení, která může Satan vyvolat prostřednictvím 
takzvaných léčitelů, kteří svou moc hledají v magii, je výsledek pouze dočasný, i když se 



může zdát, že bylo dosaženo zázraků. Ale ty nebudou trvat dlouho. Satan také vyvolá 
takzvané zázraky, včetně vizí, které mnozí uvidí na nebi. Zase to budou jen přeludy 
a nebudou pocházet od Boha. 
 
Děti, i když se snažíte projevit Mi věrnost, budete pokoušeni silami Zlého každý jednotlivý 
den. Musíte se soustředit jen na Mne a na mého Věčného Otce. Nezapomeňte, Já nebudu 
kráčet po této zemi jako lidská bytost. Já mohu být na zemi přítomen v duchu, ale nikdy se 
už nezjevím jako člověk. 
 
Modlete se každý den za vedení a za schopnost rozlišení, abyste uměli rozeznat lži od 
pravdy. 
 
Váš milující Spasitel 
Ježíš Kristus 
 
143. Vaší nejlepší zbraní je láska ke Mně 
Úterý, 19. července 2011 v 23:45 
 
Má vroucně milovaná dcero, naštěstí se teď vracíš k rutině setkávání, potom, co jsme udělali 
malou přestávku. Ve výsledku se stáváš silnější, ale nezapomeň, že se stále ještě musíš 
soustřeďovat na Mne. 
  
Má láska ke všem mým dětem je velmi mocná a je zcela jiná, než ta, o které se uvolněně 
mluví v tomto světě. Mé děti cítí mou lásku, když Mi otvírají dveře, když klepu. Když přijdu 
k jejich dveřím, mají dvě volby. Buď mohou dveře otevřít a dovolit Mi vstoupit, nebo Mě 
dovnitř nevpustit. Když Mi dovolí vstoupit do svých duší, Má láska pronikne jejich bytost. 
Je to láska, která je překvapí svou intenzitou a může je udělat malátnými, anebo radostnými 
tak, že nebudou moci přestat vyprávět ostatním o této dobré novině. 
 
Moji milovaní následovníci, kteří Mě milují, to vědí. Pro vaši lásku a zbožnost ke Mně dovolím, 
aby má láska z vás vyzařovala tak, že se stane nakažlivou a rozšiřovala se a objala jiné duše. 
Když Mi jednou dovolíte vejít do vašich srdcí, naplním vás milostí Ducha Svatého, takže 
každému budete moci říct o tom, co vám nyní musím povědět. 
 
Ze všeho nejdříve – miluji vás v mém srdci s hlubokou něhou. Potom, kvůli mé lásce, 
vymýtím nyní ze světa zlo, abych mohl přivést všechny mé děti zpět do náruče vašeho vždy 
milujícího Stvořitele, Boha Otce. 
 
Prosím, ať nikdo z vás, moji oddaní následovníci, nedovolí strachu, aby vstoupil do vašich 
srdcí, když se teď Varování každým týdnem blíží. Neboť až se tento velký čin mého 
milosrdenství uskuteční, budete se radovat. Protože mým darem pro vás bude to, že se 
stanete mému srdci bližší než dříve. To vás udělá tak silné, že bez váhání vykročíte 
k Novému ráji na zemi, tak hladký přechod to bude. 
 
Moje láska je nyní silnější, než kdykoliv dříve, když vy, moji milovaní následovníci, uděláte 
vše, abyste rozšiřovali mé Slovo. Použijte jakýkoliv prostředek, abyste lidem řekli, aby se 
připravili na Varování. Jste statečné, mé děti a přinášíte radost a štěstí do mého srdce, 
plného zármutku, které každou vteřinu touží zachránit všechny mé ztracené duše. 
 
Spoléhám na vás, abyste se modlili tak usilovně, jak jen můžete za hříšníky, kteří nevydrží 
test, který pro ně Varování představuje. Nyní jděte, má silná, milující armádo. Vaší první 
zbraní je láska ke Mně. Ve svých srdcích budete vědět, že jsem to Já, kdo mluví a že jsem to 



Já, kdo nyní klepe na vaše dveře. Teď musíte klepat na dveře mých posvěcených služebníků 
po celém světě a zajistit, že čtou mé svaté Slovo. 
 
Váš milovaný Spasitel a Vykupitel 
Ježíš Kristus  
  
144. Nyní jste ve středu soudu – druhá polovina roku 2012 
Středa, 20. července 2011 v 23:00 
 
Má dcero, ty jsi, jak sama víš, ta nejvíce nepravděpodobná vizionářka, protože ti chybí 
znalost svatých věcí. Přesto jsi vyvoleným poslem. Musíš pochopit, že nebudeš schopná 
bránit má poselství s jakoukoliv skutečnou autoritou, takže proto mlč, budeš-li vyzvána, abys 
vysvětlovala má poselství. 
 
Budeš provokována a vyzývána, aby ses angažovala v náboženských a zejména 
v eschatologických sporech, avšak nesmíš v nich už reagovat, ani podávat své vlastní výklady 
daných otázek. Kvůli této práci tě nebudou mít rádi. Mezi mými následovníky, zejména mezi 
teology a těmi, kteří studovali Písmo po celý svůj život, vyvstane duchovní žárlivost. Takže 
mlč, neboť nemáš znalosti, a jak jsem ti řekl už dříve, ani autoritu, abys to dělala. 
 
Prostě řiď se mými pokyny a nechej si je pro sebe. Všemi prostředky reaguj na prosby 
modliteb a pomáhej shromažďovat mé následovníky a stoupence, kteří se zavázali 
podporovat toto dílo. 
 
Čas je už teď krátký. Všechno se stane rychle. Varování se již velmi přiblížilo a tak už 
nezbývá mnoho času modlit se za ty ubohé duše, které budou ztraceny. Když se budete 
modlit růženec Božího milosrdenství, který je zasvěcen takovým duším, mnoho miliónů duší 
bude zachráněno.  
 
Vy jste teď, mé děti, uprostřed toho, co je zváno Soudem, jak bylo předpověděno v mé svaté 
Knize. Druhá část Velkého soudu začne, jak jsem již řekl, před koncem roku 2012. Nemám 
v úmyslu budit v tobě strach, Má dcero, ale buď si vědoma naléhavosti, aby se mé děti 
modlily za mou pomoc. 
 
Už díky modlitbám mých vizionářů po celém světě, se moc nového světového řádu, která je 
hnaná zednářskými silami, začíná drobit a rozpadat před vašima očima. Mnoho z těchto 
globálních organizací, hladových po moci, bude sraženo na kolena v pokoře, až se budou za 
svou zkaženost odpovídat nejen Bohu Otci, ale i těm, jimž jsou zodpovědní tady na zemi. 
 
Pozoruj, jak shluky mocných skupin se snaží předstihnout jedna druhou, zakrýt své vlastní 
hříchy a skrýt pravdu před vysoce postavenými lidmi, jichž se bojí. Mé děti, to dokáže přinést 
modlitba. Bůh Otec nyní udeří, aby potrestal tyto lidi dříve, než budou moci uskutečnit svůj 
ďábelský plán, který připravují, aby ovládli mé děti. 
 
Je to bolestivý čas, děti, neboť Satanův vliv nikdy nebyl tak silný, jako v těchto posledních 
dnech jeho vlády na zemi. Bojujte s jeho ďábelskými způsoby – vy všichni. Jen se podívejte 
na zmatek, který způsobuje, když obrací bratra proti bratru, zemi proti zemi, vytváří nenávist 
mezi vámi všemi a vzájemnou neúctu k životu všech. A pak, je to čirá nenávist, kterou 
vštěpuje mým dětem vůči Mně, jejich milovanému Spasiteli. Nenávist, kterou rozdmychává 
proti mému Otci, dosáhla epidemických rozměrů. Nejsilnější formou nenávisti vrženou proti 
mému Otci je to, že člověk popírá, že On existuje.  
 



Jakou trýzeň musíte cítit, děti, když musíte čelit dnešnímu světu. Nikdo nemůže přejít bez 
povšimnutí hluboký znepokojující neklid podněcovaný Satanem a milióny jeho démonů, kteří 
pronikli celým světem. Moje láska vám bude nyní dokázána, vám všem.  
Díky mému Varování přijdu ještě jednou, abych vás zachránil milosrdenstvím Boha Otce. 
Věřte ve Mne a v mého Věčného Otce a nemusíte se ničeho bát. Když budete lhostejní vůči 
tomu, co se děje, pak se vám nepodaří náležitě se připravit.  
 
Váš milovaný Spasitel 
Ježíš Kristus 
 
145. Každý člověk uslyší Slovo mého Syna dříve, než přijde čas k jeho návratu 
Sobota, 23. července 2011 v 17:15 
 
Druhé poselství Boha Otce 
 
Přicházím ve jménu mého milovaného, drahého Syna Ježíše Krista. 
 
Má vyvolená dcero, i když někdy kolísáš ve své pozornosti k volání mého milovaného Syna, 
abys vyslechla jeho řeč, kvůli daru, který jsi Mu dala, ses pozvedla v mých očích. Tvůj dar 
stát se smírčí duší, která pomůže zachránit milióny duší, Ho přivádí k pláči radostí a úlevou. 
Neboť tak mnoho duší se ztratí každý den, každou vteřinu a každým tvým vdechnutím 
v ohních pekla. 
 
Můj Syn nyní vyžaduje tvoji naprostou poslušnost, má dcero. Neváhej uposlechnout každý 
jeho příkaz. Tvoje srdce je plné lásky a soucitu nejen pro mého drahého Syna, ale ke všem 
mým dětem. Protože se tě dotknul Duch Svatý, pocítíš nyní okamžitou lásku k cizincům, v 
nichž uvidíš mé Světlo. Tobě, má dcero, byly nyní dány milosti, uvidět jak lásku, tak i zlo v 
každém člověku. Také budeš schopná rychle rozlišit hřích v ubohých svedených duších. 
 
Pro tuto práci to bude nyní znamenat, že se budeš muset obklopit veškerou ochranou. Má 
dcero, Já budu ochraňovat tebe a tvoje milované, protože teď budeš ještě silněji v hledáčku 
Zlého. Modli se a pros Mě každý den o tuto ochranu a budeš ušetřena prudkosti 
pronásledování. Nyní musíš přivolávat Mě, abych ti pomohl šířit tato poselství, aby hlas mého 
Syna byl slyšen a uctíván náležitým způsobem. 
 
Můj posle, má dcero, ještě málo rozumíš tomu, co je od tebe vyžadováno. Může ti být dáno 
jen určité množství informací najednou. Budeš nyní inspirována Mnou a pod mým vedením 
naplníš proroctví, předpovídající, že Slovo mého Syna bude lidstvu šířeno právě tak, jako 
Písmo svaté. Každý člověk uslyší Slovo mého Syna dříve, než přijde čas k jeho 
návratu. Tobě byl dán tento úkol a kvůli tomuto daru musíš sklonit svou hlavu v projevu 
vděčnosti za tuto slavnou žádost z nebe. 
 
Má dcero, bude ti pomáháno všemi způsoby, avšak musíš vždy poslouchat mého Syna. 
Povstaň teď, má dcero, neboť lidé potřebují slyšet Slovo varování, které můj Syn sděluje 
světu, aby duše nemusely trpět muka v pekle, pokud by zemřely ve smrtelném hříchu bez 
toho, že by jim nejdříve byla dána příležitost být vykoupeny mým Synem během Varování. 
 
Nechej teď zaplavit svou duši mým pokojem. Mé srdce obklopuje každý tvůj pohyb. Nikdy si 
nemysli, že jsi v této práci osamocená, protože jsi vedená každou minutu tvého dne. 
 
Bůh Otec 
 



146. Srpen 2011 – měsíc záchrany duší 
Sobota, 23. července 2011 v 17:30 
 
Má milovaná dcero, děláš Mě tak šťastným. Tvé úplné odevzdání teď znamená, že mohu 
zachránit více duší, ať už jsou kdekoliv. Pojem smírčí duše, má dcero, ti není zcela 
srozumitelný, pokud jde o jeho plný význam, ale časem se ti ujasní. Do té doby budeš tak 
silná, že trpět pro Mne ti přinese radost, nikoliv smutek. Nebude to snadné, jelikož pracovat 
pro Mne, svého milovaného Spasitele, nemůže být lehké. 
 
Bylo to inspirací Boha, mého Věčného Otce, že jsi byla povzbuzena, abys Mi přinesla tuto 
nejvyšší oběť. Je to velmi zvláštní milost, má dcero, i když se to v lidských pojmech nemusí 
tak jevit, neboť mé milosti nepřinášejí vždy radost a štěstí do tvého života. Mohou přinést 
utrpení, ale současně ti dají skutečný vhled do mého nádherného království. 
 
Mnoho, mnoho lidí ve světě buduje moji vzácnou armádu. Modlitbou, osobním utrpením 
a šířením mého Slova budou zachraňovat duše. Čím silnější bude má armáda v zachraňování 
duší, tím menší dopad bude mít Velký trest. 
 
Prosím všechny mé děti, aby strávily měsíc srpen v každodenní modlitbě růžence Božího 
milosrdenství za ty ztracené duše, které nepřežijí Varování. Také vyžaduji jeden den půstu 
týdně, stejně jako každodenní účast na mši a přijetí mé nejsvětější eucharistie. 
 
Udělá-li to dostatečný počet z vás v měsíci, který nazývám "Měsíc Záchrany Duší", pak budou 
zachráněny milióny duší po celém světě. Děti, udělejte to pro Mne a stanete se částí mého 
slavného království. Vaše duše, v okamžiku smrti, se připojí ke Mně v ráji. To je můj 
nejsvětější slib. 
 
Miluji vás, děti. Nyní jděte a utvořte tu nejmocnější armádu na světě. Armádu lásky. Armádu 
spásy. 
 
Váš milovaný Spasitel 
Vykupitel lidstva  
Ježíš Kristus 
 
147. Bůh Otec zničí ty, kdo plánují rozvrácení měn 
Neděle, 24. července 2011 v 23:00 
 
Má vroucně milovaná dcero, oddanost a věrnost mých následovníků ke Mně a k mému 
Věčnému Otci je již vskutku velká. Vy, mé děti, musíte vědět, že vaše oddanost hoří v mém 
srdci plameny takové síly, že se zdá, že mé srdce se roztrhne plameny láskou k vám. Moje 
milované děti, nebe se nyní raduje z toho, s jakou vášní a zbožností Mě uctíváte. Ve své duši 
víte, že jsem to Já, kdo zde mluví. Jsem to Já, kdo vám přináší pocit takové lásky a něhy ve 
vašem srdci. 
 
Mám poselství pro všechny děti, které sledují mé nejsvětější Boží Slovo na této webové 
stránce. V moderním světě musím takovým způsobem komunikovat. Tento a jiné 
komunikační kanály budou použity, aby zajistily, že mé Slovo je slyšeno a cítěno všemi 
věřícími, nevěřícími a těmi, kdo Mě vůbec neznají. 
 
Prosím, vězte, že každé úsilí, které děláte z vaší lásky ke Mně, má svůj dopad. Já slyším 
každého jednoho z vás. Vím o radosti, kterou jsem přinesl vaší duši. Vítám způsob, jakým 



rozšiřujete mé Slovo. Odměním každého z vás zvláštní milostí a přízní. Prosím, proste Mě, 
abych vyslyšel vaše modlitby. Přijďte ke Mně. Uslyším vaše volání. 
 
Dílo nového světového řádu již začíná praskat ve švech. Díky modlitbám – vašim modlitbám. 
Bůh Věčný Otec zničí ty, kdo pokračují ve svém obludném spiknutí rozvrátit světové měny, 
stejně jako politické vůdce, kteří se je pokoušejí znehodnotit. Jeho ruka bude nyní 
pokračovat v úderech, aby ochránil vás, děti. 
 
Prosím, volám vás všechny, abyste řekli tolika vlivným hlasům, jak je to jen možné, včetně 
médií, o těchto poselstvích. Mnozí vás budou považovat za oklamané, když budete o těchto 
poselstvích mluvit. Nemějte strach, neboť milosti, které obdržíte za tuto práci, daleko 
převyšují urážky, které budete muset snášet. 
 
Jděte nyní vpřed, mé milované děti, s láskou a radostí ve vašich srdcích. Neboť mé Slovo 
musí být vítáno. Konečně víte, že jdu s vámi, takže mohu posílit svazek lásky ke všem mým 
následovníkům, které jsem si vybral, aby byli blízko mému srdci. Má vzácná Krev, vylitá tak 
ochotně pro každého z vás, abyste mohli být zachráněni, vás pokrývá každý jednotlivý den. 
 
Vy jste má milovaná armáda a společně povstaneme, abychom přivedli všechny vaše bratry 
a sestry zpátky, znovu do jejich právoplatného, nádherného domova. 
 
Miluji a opatruji každého z vás, děti. Nikdy na to nezapomeňte. Když se budete modlit ke 
Mně každý den, modlete se takto: 
 
"Ó, můj drahý Ježíši, obejmi mě svými pažemi a dovol mé hlavě, aby si odpočinula na tvých 
ramenou, abys mě mohl pozvednout do svého slavného království, až nastane čas. Dovol tvé 
vzácné Krvi, aby proudila na mé srdce, abychom byli spojeni jako jeden." 
 
Váš milovaný Spasitel 
Ježíš Kristus 
 
148. Satan je proti mým oddaným následovníkům bezmocný 
Pondělí, 25. července 2011 v 09:00 
 
Má milovaná dcero, s velkou radostí ti ještě jednou říkám o obrácení, která se teď ve světě 
uskutečňují. Čím více ukrutností je lidmi pácháno pod vlivem Satana, tím více mých dětí si 
začíná klást otázky o úrovních vražedných záměrů, které teď převládají ve vašem světě. Čím 
více zla je vám předkládáno, tím více si také budou lidé uvědomovat, že Satan skutečně 
existuje. Těm, kdo nevěří, že existuje, říkám: Nechejte Mě vysvětlit, jak můžete odhalit jeho 
zlé dílo. 
 
Pokaždé, když mé děti vidí vraždu, sebevraždu, válku, korupci vlád a těch u moci, chtivost, 
aroganci a nespravedlnost, pak vězte, že tyto skutky jsou manifestací Satana. Zlý se nyní 
zoufale snaží otrávit mysl mých dětí, a v tomto čase dějin udělá cokoliv, co bude moci, tak 
velký je jeho vztek. Vy, mé děti, jste jeho cílem. Zatímco zjišťuje, že je snadné infikovat 
duše, které samy sebe nechávají otevřené jeho vlivu – ty, které neustále hledají 
sebezbožňování na zemi – shledává stále těžším oslabit duch mých oddaných následovníků. 
Jsou natolik požehnaní Duchem Svatým, že on, Satan, je vůči nim bezmocný. 
 
Neboť všichni ti, kteří poslouchají mé pokyny týkající se modliteb, se stávají silnější v mysli 
a duchu. Takže nebudou dbát na to, jestli je Satan bije ve své zuřivosti, protože jejich 
obranný štít je tak silný. To neznamená, že nepoužije každý prostředek, aby vás svedl 



touhami těla. Ani to neznamená, že vás nezraní našeptáváním do uší těch, kteří jsou vám 
blízcí a těm, které milujete. Stůjte pevně, moji následovníci, neboť to bude vaší silou, že 
bude navždy rozdrcen. On, mé děti, se stane bezmocným, až se obrácení rozšíří. Neboť jak 
vás má přinutit, abyste pili z jeho zlé číše nenávisti k lidstvu, když nedychtíte po jeho 
prázdných slibech? Čím jste silnější, tím méně vás bude obtěžovat. 
 
Vězte, že když jste nyní svědky globálního neklidu, že mistr klamu je u díla. Moji následovníci 
poznají nyní okamžitě Satanovu zlobu, když jeho dílo je tak křiklavě zjevné. Modlete se, aby 
vaši bratři a sestry také přinesli svědectví o jeho zlých činech a rozpoznali je jako takové, čím 
jsou. Až tehdy, kdy nevěřící konečně přijmou, že Satan existuje, se obrátí ke Mně a budou 
u Mne hledat útočiště. 
 
Modlete se za celosvětové obrácení. Obrácení, k němuž dojde nejen kvůli Varování, ale i kvůli 
Pravdě. 
 
Váš milovaný učitel a Spasitel 
Ježíš Kristus 
 
149. Výzva ke kněžím a řádovým sestrám v římskokatolické církvi 
Pondělí, 25. července 2011 v 21:00 
 
Má vroucně milovaná dcero, Slovo se teď šíří rychle, jak bylo předpověděno, vzhledem 
k Varování. 
 
Má dcero, moji ubozí posvěcení služebníci trpí. Prosím, popros všechny, kteří čtou má 
poselství, aby se usilovně modlili za všechny ty posvěcené služebníky, kněze, řádové sestry, 
pastory a všechny, kteří jsou v čele křesťanských kongregací na celém světě. 
 
Katolická církev je pronásledovaná až za hranice své odolnosti. Satan a jeho armáda zaútočili 
na římskokatolickou církev tím, že ji zamořili. Jeho přáním je podkopat mou církev zkažeností 
kněžského zneužívání, které vedlo k této hrozné situaci. 
 
Ubohé děti, které trpěly sexuálním zneužíváním, byly napadeny přisluhovači Satana, kteří byli 
přítomní v těch posvěcených služebnících, kteří sami sobě dovolili být svedeni Zlým. 
 
Satan kráčí v mé církvi, protože chce přivodit její pád. Pokud jde o mé ubohé nevinné řádové 
sestry a kněze, také oni jsou oběti předsudků v rukách těch, kteří je obviňují z hříchů 
druhých. 
 
Má prosba k mým milovaným kněžím, řádovým sestrám a k posvěceným služebníkům je 
tato: Nevzdávejte se. Nezapomeňte, že vašimi zkouškami budete pozvednuti v mých očích, 
budete-li moci snést tyto předsudky. Nechejte Mi teď otřít vaše slzy, neboť jste 
pronásledováni takovým způsobem, jaký má církev ještě nikdy před tím nezakusila. 
 
Vy, moji milovaní služebníci, jste mými apoštoly a nesmíte se nikdy poddat těmto vnějším 
tlakům. Nesmíte se nikdy vzdát vašeho poslání následovat Mě. Neboť nezapomeňte, že Já 
jsem církev. Prolévám za vás slzy velkého zármutku. Vy nyní trpíte za hříchy vašich bratří 
a sester, kteří podlehli Zlému. Modlete se, modlete se, modlete se za odvahu znovu povstat 
s důstojností a šířit mé svaté Slovo. 
 



Více než kdy jindy potřebuji vaši pomoc. Potřebuji, abyste udělovali svátosti duchovně 
hladovým a zklamaným kongregacím. Prosím, neopouštějte Mě, zejména ne v tomto čase, 
kdy se Satan se svými následovníky infiltroval do křesťanské církve. 
 
Obraťte se teď a modlete se usilovně, abyste se sami zachránili před falešným prorokem, 
jenž se pohybuje v kuloárech moci ve Vatikánu. Už brzy se objeví. Neobracejte se na něj, 
nebo budete pro Mne navždy ztracení. To je můj slib. Poklekněte v pokoře a proste Ducha 
Svatého, aby osvítil vaši duši tak, abyste byli schopní rozlišit pravdu od lží, které vám bude 
vnucovat falešný prorok. 
 
Nikdy nebuďte zklamaní ze zkoušek, které snášíte. Přijměte je pro to, co vám nabídnou – sílu 
mysli a duše. Pak povedete mé děti ke konci časů s pokorou, důstojností a silou. Buďte teď 
stateční. Vedu vás. Obraťte se teď a modlete se za mimořádné milosti, aby vás posilnily ve 
vaší Boží misi. 
 
Váš milovaný Spasitel 
Ježíš Kristus 
 
150. Poselství Panny Marie: "Smírčí duše" 
Čtvrtek, 28. července 2011 v 14:45 
 
Mé dítě, přicházím s velkou radostí, abych tě pomohla vést tak, abych mému milovanému 
Synu, Ježíši Kristu pomohla zachránit ještě více duší. Tvoje nabídka konečného odevzdání se 
Nejvyššímu Bohu Otci a tvůj souhlas stát se smírčí duší jsou v nebi přijaty s velkou radostí. 
 
Ty, mé dítě, nyní pomůžeš zachránit ty duše, jejichž osudem by jinak byly hlubiny temnoty. 
Tato nabídka bude odměněna mimořádnými milostmi, které ti dají sílu, abys přestála zkoušky 
s větší lehkostí. Tvůj duch, mé dítě, bude posílen tak, aby věci, které se vztahují 
k materialistickému světu, znamenaly jen málo v tvých očích. 
 
Vždy volej mě, tvou Matku a rádkyni, abych tě přinesla do srdce mému drahému milovanému 
Synu, Ježíši Kristu a Bohu Nejvyššímu. Modli se teď, aby ses náležitě připravila na své řádné 
zasvěcení pro tento důležitý úkol. 
 
Já tě budu vždy přikrývat mým svatým pláštěm a ty, mé sladké dítě, budeš vždy blízko 
mému srdci. 
 
Tvoje milovaná Matka 
Královna andělů 
 
151. Modlete se za duše těch, kdo čelí zatracení, protože nepřežijí Varování 
Čtvrtek, 28. července 2011 v 16:30 
 
Má dcero, duchovní vyprahlost, kterou jsi prošla v několika minulých několika dnech, kdy jsi 
shledala, že je nemožné se modlit, byla pokusem podvodníka vzdálit tě ode Mne. 
 
Nyní, kdy jsi dala svůj definitivní slib mému Věčnému Otci, stát se smírčí duší, abys Mi 
pomohla zachránit duše, bude ti nabídnuta mimořádná ochrana, která zabrání mistru klamu, 
aby tě rozptyloval. 
 
Děti, nyní nadešel čas pro velké množství modliteb při této vaší poslední příležitosti pomoci 
k záchraně těch duší, které nepřežijí Varování. Prosím, dbejte mé prosby, abyste se usilovně 



modlily za ty ubohé ztracené duše během měsíce srpna, ustanoveného jako "Měsíce 
záchrany duší". 
 
Rozšiřte Slovo všude do modlitebních skupin, aby následovaly mé pokyny ke každodenní mši, 
každodenní eucharistii a k jednodennímu půstu týdně pro celý měsíc. Nepodceňujte sílu, 
kterou budou mít vaše modlitby, pokud jde o záchranu duší. 
 
Začněte modlitbami za ty členy vaší vlastní rodiny, kteří žijí v hříchu, nebo jsou nevěřící. 
Ti zahrnují blízké přátele a známé, kteří se ochotně otočili zády k mému učení a ti, kteří 
způsobili činy bezpráví druhým. Potřebují nyní vaše modlitby. 
 
Nyní je čas ke klidnému rozjímání, jak se den Varování přibližuje. Je zapotřebí tichá, 
nepřerušovaná modlitba a zbožnost a přikazuji, aby moji posvěcení služebníci, ať už jsou 
kdekoliv, vedli mé děti k modlitbě za duše těch, kteří čelí zatracení. Může jim pomoci jen 
modlitba, zejména růženec mého Božího milosrdenství. 
 
Sjednoťte se v lásce ke Mně. 
 
Váš milovaný Spasitel 
Ježíš Kristus 
 
Poznámka: když vizionářka zapsala toto poselství, předpokládala, že výraz "duše čelící 
zatracení" je stejný jako "duše zatracených". Tehdy Ježíš požádal, aby jeho děti pochopily, 
že VŠECHNY duše čelící zatracení mohou být ve skutečnosti zachráněny modlitbou růžence 
Božího milosrdenství v jejich prospěch. Nařídil Marii, aby změnila obrat "duše zatracených" 
na "duše čelící zatracení." 
 
152. Nepatříte Satanovi, ale Mně a mému Věčnému Otci 
Sobota, 30. července 2011 v 15:30 
 
Má vroucně milovaná dcero, jsou chvíle, kdy si myslíš, že nebudeš moci vydržet zkoušky, 
které sebou přinášejí moje poselství, ale nesmíš mít strach. Strach není něco, co bys 
potřebovala pociťovat. Až Mi dovolíš vzít si tvoje obavy a zcela Mi důvěřovat, pak budeš 
svobodná. 
 
Ó, má dcero, jak mé děti zapomněly na sílu Boží říše. Kdyby jen mohly na okamžik odhodit 
svůj krunýř, byly by schopny jasně vidět, jak se části mého božského plánu pro lidstvo 
odvíjejí. Tento krunýř, krunýř lidské inteligence hnaný lidskou logikou, která sama o sobě je 
roznícena pokroky, které člověk udělal pomocí vědy, není nic, než suchá tráva. Zdá se 
pevnou, ale je zbavená podstaty. Přesto člověk věří, že mu poskytuje ochranu proti Pravdě, 
pravdě o Boží přítomnosti. 
 
Váš krunýř, mé děti, jenž zabraňuje Mně a mému učení vstoupit do vašeho života, bude 
vaším pádem. Přijde čas, že vám neposkytne žádnou ochranu a shoří tak rychle, najednou, 
jako suchá tráva a vy zůstanete nazí. Vaše nahota vám nakonec odhalí Satanův klam a jeho 
prázdné sliby o jistotě na světě, která ve skutečnosti neexistuje. Lidská tvrdohlavost, která 
zabraňuje lidem připustit existenci mého Věčného Otce, bude příčinou jejich vykázání do 
temnoty. 
 
Až uvidíte mé Světlo, plameny mé lásky, se již brzy zhmotňovat na obloze, nebuďte na 
pochybách. To nebude iluze. Bude to realita a musíte se pokořit, abyste otevřeli své oči 
Pravdě. Neodvracejte své oči a nekrčte se ve strachu. Má přítomnost musí být vámi přivítána 



jako poslední příležitost ke spáse. Jsem to Já, kdo přichází, abych vás vzal do své náruče. 
Jsem to Já, váš Spasitel, jenž ještě jednou přichází, aby vás přivedl zpět z pokraje temnoty 
a zoufalství. Řekl jsem vám, že vás nikdy neopustím. Nikdy vás nenechám na pospas 
Satanovi, protože mu nepatříte. Patříte Mně a mému Věčnému Otci, vašemu Stvořiteli. 
 
Až uvidíte mé plameny slávy na nebesích, radujte se. Jakékoliv pochybnosti, které jste kdy 
měli o existenci Boha Otce, se rozplynou. Abyste měli užitek z milostí, které Varování přinese 
vaší duši, takže budete moci být zachráněni, musíte se jevit v mých očích malí a poprosit Mě 
o odpuštění svých hříchů. Má láska pak zaplaví vaši duši a vrátíte se zpět ke Mně a do 
vašeho právoplatného domova. Odporujte mému milosrdenství z povýšenosti, nebo 
z intelektuální rozvahy a budete ztraceni. 
 
Očekávejte nyní mé milosrdenství s radostí a nadšením, neboť se stanete opět zdravými. 
Budete znovuzrozeni. 
 
Váš milovaný Spasitel 
Ježíš Kristus 
 

153. Buďte vždy připraveni 
Pondělí, 1. srpna 2011 v 23:00 
 
Má vroucně milovaná dcero, konečně jsi nyní v opravdovém spojení se Mnou. Teď uvidíš, 
proč je tak naléhavé, abys pomohla otevřít oči lidem, aby se mohli obrátit a vejít do 
království mého Otce. 
 
Tak mnoho lidí se Mi dnes vysmívá. Když je mé jméno zmiňováno věřícími s hlubokou úctou, 
tak jsou také předmětem úsměšků, jízlivých poznámek, nebo výsměchu. Pak jsou také jiní, 
kteří se rozzlobí, když jsou vyzváni k rozhovoru o Mně. Pak jsou zase tací, kteří Mě nejen 
odmítají, ale také nenávidí. Nikdy předtím nebylo tolik lidí, kteří se odvrátili od víry. 
 
Tak mnoho duší si vybralo odbývat jakoukoliv myšlenku na to, že Já, nebo můj Věčný Otec 
existujeme. Myslí si, že na tom nezáleží, zda věří nebo nevěří a že je to v jejich životech 
úplně nepodstatné. Mnoho vlažných ve víře bezstarostně pokládají má učení za nedůležitá, 
a podporují je jen slovy. Myslí si, že později budou mít spoustu času, aby jej obětovali své 
víře. To je pravdivé zejména pro mladou generaci, která si myslí, že víra není něco, čím by se 
už teď měli obtěžovat. Myslí si, že mají před sebou ještě mnoho let k tomu, aby ctili Mě, 
svého milovaného Spasitele a mého Věčného Otce. To je důvod, proč starší lidé tíhnou 
k tomu, aby znovu oživili svou víru v pozdějších obdobích svého života, kdy začínají 
přemýšlet o posmrtném životě. 
 
Co si však člověk neuvědomuje, je skutečnost, že může zemřít v každém okamžiku, 
v každém čase, v každém věku, od narození do stáří. Na tom nezáleží. Musí být připraven 
v každé chvíli. 
 
Snažně prosím všechny věřící, aby se modlili za schopnost poznání, jak všude učit mladé lidi 
naléhavé potřebě otevřít oči lásce, kterou Já a můj Věčný Otec máme pro každého jednoho 
z nich. Pomozte otevřít jejich oči ke slibu ráje. Je to vaše povinnost ke Mně, abych neztratil 
mé mladší děti kvůli lžím, které Satan šíří v dnešním světě. 
 
Pomozte Mi zachránit všechny, kdo věří, že mají spoustu času k tomu, aby se věnovali svým 
duším v přípravě na Nový ráj na zemi, jenž se již blíží a jenž se stane realitou v mžiku oka, 
kdy většina z vás to bude nejméně očekávat. 



 
Váš milovaný učitel a Spasitel 
Ježíš Kristus 
 
154. Otázky Ježíši 
Pondělí, 1. srpna 2011 v 23:00 
 
Potom, co vizionářka přijala poselství "Buďte připraveni v každém čase", uviděla obraz 
Ježíše, ve kterém se zjevil smutný. Položila Mu proto řadu otázek, na které odpověděl. 
 
Otázka Ježíši: "Jsi smutný?" 
 
Odpověď: "Ano, a unavený. Hříchy lidí trhají mé srdce ve dví." 
 
Otázka Ježíši: "Co by mohlo pomoci?" 
 
Odpověď: "Hodně modliteb. Oddanost mých následovníků, když se budou denně modlit 
růženec Božího milosrdenství a svatý růženec, zachrání mé děti. Oni, moji následovníci musí 
vytrvat, i když je to těžké." 
 
Otázka Ježíši: "Co tě trápí nejvíce?" 
 
Odpověď: "Ti, kdo Mě nejen nenávidí, ale kdo si vybrali uctívat Satana v obscénních 
rituálech, kde nemohou vidět, jak jsou obelháváni." 
 
"Moji posvěcení služebníci, kteří ztratili lásku ke Mně. 
Ti, kteří pronásledují ostatní." 
 
"Vrazi, kteří nemají ohled k životu mých dětí." 
"Potraty, které jsou nejhorší formou genocidy. Neustále prolévám slzy za mé malé duše, 
které se tady nikdy poprvé nenadechnou." 
 
"Válka a snadnost s jakou je rozpoutána obvykle těmi, kteří, kdyby se ocitli uprostřed 
bitevního pole, zbaběle by utekli. Mnoho z těchto lidí vyhlašují války, jen aby rozšířili svoji 
moc. Ti Mě velice urážejí." 
 
Otázka Ježíši: "Co Tě dělá šťastným?" 
 
Odpověď: "Víra mých následovníků a těch, kdo se rozhodli Mi pomoci v záchraně duší. Miluji 
je s takovou něhou a soucitem. Budou bohatě odměněni v království mého Otce." 
 
155. Jedno z nejnaléhavějších poselství Boha Otce lidstvu 
Úterý, 2. srpna 2011 20:15 
 
Přicházím ve jménu mého Syna Ježíše Krista. Jsem Bůh Otec a přeji si mluvit k celému světu. 
Je v mém úmyslu zadržet přísnost Velkého trestu, abych dal lidstvu příležitost otevřít svá 
srdce pravdě o mé existenci. Mé drahé děti musí vědět, že Já jsem nejdříve Bůh 
milosrdenství a až pak Bůh spravedlnosti. 
 
Mé milosrdenství bylo mimořádně rozšířeno. Kvůli síle modliteb zadržím v milosrdenství mou 
ruku, aby člověk mohl zmírnit nenávist, která se projevuje v tolika duších po celém světě. 
 



Dejte pozor, mé děti, když vás varuji, že pokud nezastavíte šíření hříchu, dopadne na vás 
trest, jenž zničí velkou část lidstva. Takový trest nebyl na zemi viděn od dnů potopy, která 
zničila svět za času Noe. 
 
Už déle nedovolím mým nevděčným dětem ničit ty, kdo Mi projevili poslušnost a věrnost. Ani 
se nebudu držet zpátky, abych dovolil novému světovému řádu pošpinit mé stvoření, mé 
děti, moji zemi. 
 
Dbejte nyní toho, že lidstvu bylo teď dáno jedno z posledních varování. Odvraťte se nyní od 
cesty hříchu a budete zachráněni. Odvraťte se od vašeho slepého uctívání pokušení Satana 
a jeho svůdných kouzel, které vás přitahují prostřednictvím sebelásky a materiálních zázraků. 
Budete-li pokračovat v znesvěcování tohoto krásného světa, stvořeného z lásky k vám, jak to 
dosud děláte, pak z něj nezůstane nic, abyste mu nemohli dále škodit. 
 
Já jsem Bůh lásky, pomalý v hněvu, ale má trpělivost se vyčerpává. Ti, kteří 
budou pokračovat v mrzačení a ničení mých dětí válkou a vládou nad světovými 
financemi ať vědí, že jejich dny jsou sečteny. Teď budete mít poslední příležitost 
k vykoupení. Pokud neodpovíte patřičným způsobem během mého velkého daru 
milosrdenství, jímž je Varování, pak vy a vaši přisluhovači budou zničeni. 
 
Má sláva bude zjevena každému muži, ženě a dítěti. Ti, kteří si vybrali cestu do mého 
království, budou mít nikdy nekončící život. Ti, kteří si ji nezvolí, zakusí temnotu, jakou si 
nikdy nemohli představit, ani chtít. 
 
Stoupenci Satana, vědomě se klanící jeho zkaženosti, slyšte nyní můj slib: Vám, mým 
ztraceným dětem, bude nabídnuta ještě jednou ruka lásky a míru během Varování. Chopte 
se jí, neboť bude vaším záchranným lanem zpět do lůna mé lásky. Ignorujte mé prosby 
a budete trpět věčně a nikdy se nevrátíte do středu mé vroucně milované rodiny. 
 
Toto je nyní, má dcero, jedno z nejdůležitějších varování k záchraně tvých bratrů a sester od 
mučivých ohňů věčného zatracení. 
 
Král Nejvyšší   
Bůh – Všemohoucí Otec 
 
156. Poselství Panny Marie – už se ve světě zjevím jen několikrát 
Středa, 3. srpna 2011 v 09:45 
 
Mé dítě, není třeba, abys měla v této práci obavy, protože bylo předpověděno, že obrácení 
se uskuteční. Naneštěstí ne všichni lidé budou, nebo budou moci být zachráněni. Ti, kteří 
v dnešním světě pronásledují mého Syna, jsou horší, než ti, kteří Ho popravili během 
ukřižování. Jelikož můj Syn zemřel, aby zachránil lidstvo od hříchu, celý svět se naučil lekci 
o potřebě oddat se mému Synu. Mnoho z těch, kteří znají Pravdu, se rozhodli, že to nebudou 
brát v úvahu. 
 
Byla jsem poslána už tolikrát, abych ve světě dodávala odvahu k modlitbě a přesto má 
varování dětem byla během času zapomenuta. Dnes, když se dávám poznat v různých 
zemích prostřednictvím vizionářů, nejen, že jim není věnována pozornost, ale jsou 
zesměšňováni. Má přítomnost a znamení, která ukazuji na nebi a jiné projevy, jsou odmítány. 
Dokonce i kněží a biskupové ignorují má varování. Oni také se odvrátili od víry v Boží zásah. 
Jak slepí jsou, že odmítají pomoc ode mne, své milované Matky. 
 



Můj Syn tolik trpí a láme mi to srdce vidět Ho dnes v bolestech kvůli zlu hříchu. Mé děti 
nemají představu o tom, jak trpí a jaká muka musí zakoušet, když ve světě vidí lidskou 
krutost. 
 
Mé dítě, připomeň mým dětem, že se ve světě zjevím už jen několikrát, protože nastal čas 
k poslední bitvě, kdy rozdrtím hlavu Hada. 
 
Mé děti musí vědět, jak velice jsou milovány a opatrovány mým milovaným Synem. Naléhám 
na ně, aby otevřely svá srdce a projevily Mu lásku a soucit, jaký si zaslouží. On, váš Spasitel, 
který ochotně přijal smrt v té nejkrutější formě, aby vás zachránil, chce nyní zachránit tuto 
generaci ze spárů Satana. 
 
On, mistr klamu, se směje, mé dítě, protože ví, že se mu podařilo ukrást vzácné duše. 
Modlete se, modlete se, modlete se teď, aby můj Syn byl vyslyšen během Varování a aby 
tento dar spásy byl přijat s pokornou a otevřenou náručí. 
 
Připomínám, že jako vaše Matka budu vždy naléhavě prosit o mírnost pro mé děti. Mé slzy se 
řinou pro ty, které nechtějí slyšet Pravdu, protože jen pomocí neustálé modlitby budou moci 
být tyto politováníhodné duše vykoupeny. 
 
Vaše milovaná Matka 
Naše Paní Královna zármutku 
 
157. Mé narozeniny jsou velmi zvláštním slavnostním dnem 
Čtvrtek, dne 4. srpna 2011 v 20:30 
 
Zítřek, mé dítě, je velmi zvláštní slavnost pro mne, vaši milovanou Matku, neboť jsou to mé 
narozeniny. 
 
Mé srdce se dme zármutkem pro urážky, které můj Syn snáší kvůli hříchům lidstva. Usmívám 
se, když vidím mé oddané děti, jak dělají všechno, co mohou k záchraně duší, ale mé slzy 
stále kanou, protože nemohu unést pohled na utrpení ve vašem světě. 
 
Mé dítě, nepřestávej ani na okamžik, když šíříš tato poselství mého Syna Ježíše Krista a Boha 
Nejvyššího, neboť čas se krátí. Zasvěť této práci tolik času, kolik jen můžeš. Pokračuj, mé 
dítě. Vždy tě budu přikrývat mým svatým pláštěm. 
 
Tvoje milovaná Matka 
Královna Nebes 
 
158. Čas čekání – řekni ostatním, aby věděli, co očekávat 
Čtvrtek, 4. srpna 2011 v 21:40 
 
Má vroucně milovaná dcero, svět každým dnem upadá do hlubšího rozkladu. Mezi mými 
dětmi vládne směs naděje, obav, hněvu a zoufalství kvůli válce a nedostatku peněz 
k přiměřenému nasycení a oblečení jejich rodin. Ale mějte na zřeteli toto: Už se nebudete 
muset dlouho o sebe obávat, protože velmi brzy, po Varování, bude na světě vládnout 
pozitivnější cítění světla a lásky. Všechno není ztraceno, má dcero. 
 
Modlete se za ty, kteří se během Varování obrátí ke Mně, aby zůstali na cestě Pravdy. 
Modlete se, aby láska ke Mně a k mému Věčnému Otci u mých následovníků, kteří již Pravdu 
znají, se stala silnější. 



 
Jakmile mé děti přijmou dar Varování, nemusejí se ničeho obávat. 
 
Ale ti, kteří nestojí na této cestě a ti, kteří se vrátí k hříšným způsobům, se mají čeho obávat. 
Můj Otec jim nedovolí, aby zamořili ostatní svými svévolnými a zkaženými způsoby. Budou 
zastaveni. Naneštěstí, mnoho se jich odvrátí od Pravdy a pokusí se i nadále vykonávat moc 
a vládu nad zbytkem mých dětí.  
 
Modlete se, aby trest byl zmírněn. Vaše modlitby pomohou obrátit duše a odvrátit takové 
situace. Toto je teď čas čekání. Čas modlitby. Čas přípravy a zajištění, že tolik lidí, jak je to 
jen možné, bude vědět, co mají očekávat. 
 
Děti, tento měsíc srpen, je "Měsícem spásy duší" a je velmi důležitý. Prosím, vytrvejte tento 
měsíc ve své zbožnosti, neboť zachráníte duše ve velkém počtu. Nebe se raduje nad láskou 
a šlechetností srdcí a duší všech mých následovníků, kteří učinili tento závazek, vzácný dar 
pro Mne, aby lidé byli během Varování zachráněni. 
 
Jdi nyní, má dcero, a rozšiřuj mé Slovo. Jdi teď v míru a lásce. 
 
Váš milovaný Spasitel 
Ježíš Kristus 
 
159. Bůh Otec: Úloha utrpení 
Neděle, dne 7. srpna 2011 v 14.45 
 
Já jsem Alfa a Omega. Já jsem Bůh Otec, Stvořitel člověka a vesmíru. 
 
Má drahá dcero, nyní konečně přijímám tvůj dar jako pomoc k záchraně duší. Tvůj dar je 
přijat s láskou a radostí. Nebude to snadná cesta, ale budeš ochraňována, pokud Mě budeš 
žádat o mou pomoc každý jednotlivý den. 
 
Tvým utrpením bude duševní bolest a temnota duše. A až ti bude hůř, připomínej si ta 
stvoření, která budou zachráněna díky tvému utrpení. 
  
Choď na adoraci tak často, jak jen můžeš, abys mohla načerpat sílu, kterou potřebuješ k této 
práci. Poselství mého milovaného Syna budou pokračovat. Musí být zveřejněna jako dosud, 
neboť jeho poselství světu budou narůstat, nikoliv ubývat. Mnoho svatých, kteří se za tebe 
přimlouvají, ti teď pomáhá. 
 
Nepřestávej se modlit k Nejsvětější Trojici za milosti, které potřebuješ, abys zůstala silná. 
Nikdy si nemysli, že jsi opuštěná, i když tento pocit se bude zdát být částí tvého utrpení. 
Nechej odpočinout své mysli. Zachovej mlčení a k vnějšímu světu se projevuj plná radosti. 
Nevšímej si těch, kteří tě budou zraňovat. Spíše nezapomeň, že je to právě Boží Světlo, které 
bude zářit skrze tvou duši a rozptylovat temnotu v druhých. Tehdy a jen tehdy, pochopíš 
muka, která se propalují srdcem mého Syna, když vidí na světě hřích. Tvoje utrpení bude jen 
zlomkem toho, co musí vytrpět každou minutu dne. 
 
Přijmi nyní dar, který ti byl také dán, když jsi byla povolána se stát smírčí duší. 
 
Pamatuj, má dcero, že jsi neustále v mém srdci. Bdím nad tebou a ochraňuji tě. Usměj se 
teď. Ničeho se neboj, protože tato práce přinese velkou odměnu tobě, tvé rodině a tvým 
milovaným v mém nádherném království. 



 
Tvůj milovaný Otec  
Bůh Stvořitel všech věcí 
 
160. Děti, nenechejte se odradit pověstmi o zoufalství, před nímž lidstvo stojí 
Pondělí, 8. srpna 2011 v 19:45 
 
Má vroucně milovaná dcero, už je tomu několik dnů, co jsem s tebou hovořil. Bylo to proto, 
abych ti dal příležitost vyslechnout radu mého milovaného Otce, Boha Nejvyššího, aby ti 
pomohl porozumět úloze utrpení k záchraně duší. 
 
Dny se nyní krátí, jak se čas Varování přibližuje. Všechno je už připraveno, aby plameny mé 
lásky zahalily celý svět najednou. Andělé, chóry v nebesích nyní očekávají den slávy, kdy se 
vrátím, abych dal světu poslední příležitost přijmout moji existenci a existenci mého Věčného 
Otce. 
 
Děti, nenechejte se odradit zvěstmi a pohádkami o zoufalství, před nímž lidstvo stojí. Místo 
toho pohleďte ke Mně a svěřte Mi vaše obavy. Lidstvu bude dán takový zázračný dar. Nejen, 
že se lidé se Mnou setkají tváří v tvář, ale budou překypovat radostí, až se dovědí Pravdu a 
uvidí, jak jim bude podána přímo před jejich zraky. 
 
Bude to velký den v dějinách, až naděje a láska budou ukázány vám všem. Dokonce 
i zatvrzelí hříšníci spadnou a budou plakat slzami výčitek. Děti, toto je dobrá zpráva, protože 
všichni mohou být spaseni, když zanechají své pýchy a sobectví. Všichni z vlastní svobodné 
vůle se musí sjednotit, aby Mi dovolili vejít do svých srdcí a nechali se Mnou vést směrem ke 
Světlu. 
 
Mnoha hříšníkům ve smrtelném hříchu bude toto Světlo spalovat jejich oči a duši. Bude je to 
bolet. Když však vydrží zděšení a uvidí to, jak Mě uráželi, pak se stanou silnými a obrátí se. 
 
A tak děti mé armády, pravím vám nyní toto: Usmívejte se, protože tato událost bude tou 
nejmimořádnější ve vašich životech a vaše současná láska ke Mně a k mému Věčnému Otci 
prostoupí vaše duše. Tolik lásky pronikne vaší myslí, tělem i duší, že budete obnoveni 
v duchu navždy. Modlete se za všechny, neboť čas je krátký. Svět je nyní připravován na 
Varování, aby všichni byli zralí pro můj velký dar. 
 
Mé děti, pokračujte v modlitbě v tomto "Měsíci záchrany duší", protože koncem měsíce srpna 
budou vaším úsilím zachráněny milióny duší. 
 
Děti, nezapomeňte, že jsem přítomen ve vašem každodenním životě – ochraňuji vás a vedu 
vás. Všechny vás miluji. Zůstaňte věrní mému přání zachraňovat mučené duše. 
 
Ježíš Kristus 
 
161. Nepokoj ve světě je následkem nedostatku lásky ke Mně 
Úterý, 9. srpna 2011 v 20:30 
 
Má milovaná dcero, přišel čas nepokoje ve světě, kdy povstane muž proti muži, bratr proti 
bratru a soused proti sousedovi, jak bylo předpověděno. Tyto události se teď rozhoří, jedna 
za druhou. Mnoho zemí je bude zakoušet. Mezi mými dětmi ve světě je teď mnoho hněvu, 
zklamání a strachu. Řekni jim, že tyto události jsou podněcovány Satanem a že další 
nepokoje se rozhoří a zesílí před Varováním. 



 
Toto, má dcero, bylo předpověděno jako právě jedno ze znamení, které lidstvo bude 
zakoušet během roku 2011, roku očisty. Mé děti budou v ohromení, až budou svědky zla, 
které na světě existuje v duších těch, kteří jsou hnáni čirou nenávistí a zlobou jedněch 
k druhým. Má dcero, v této bitvě, která bude dále zuřit, nebude žádných vítězů. K těmto 
strašným ukrutnostem dojde rukama lidí. Protože jim chybí láska ke Mně a k mému Věčnému 
Otci, stanou se ochotnými pomocníky Satana. 
 
Modlete se, mé děti, za všechny, kteří budou trpět tímto neklidem ve světě. Neboť jen málo 
zemí unikne těmto výbuchům zuřivosti a destrukce. Tato válka nenávisti přijde do různých 
zemí a národů. Mnoho lidí zakusí zmatek, teror a zármutek. 
 
Děti, prosím, důvěřujte v mého Otce, Boha, Věčného Otce, neboť jeho ruka pomůže zastavit 
tyto pohromy. Buďte silné, bdělé a věrné Mně, svému milovanému Spasiteli. Ve vašem světě 
se všechno zlepší, až si uvědomíte důležitost lásky ve svých životech, důležitost harmonie 
a péče o své bližní. Modlitba pomůže zmenšit dopad tohoto ďábelského nepokoje. 
 
Nezapomeňte, že války, násilí a vraždy nejsou od Boha, jsou způsobeny Satanem. Jeho hněv 
nyní dosáhnul bezpříkladné úrovně a jeho zuřivost ovládá Mé děti infiltrací těch, kteří jsou 
slabí v duchu a bez lásky ve svých srdcích. 
 
Poslyšte Mě teď. Milujte jeden druhého, tak jako Já miluji vás. Odmítejte nyní Satana, jeho 
přisluhovače a jeho loutky. Modlete se ke svatému Michaelovi archandělu, aby ochránil vaši 
společnost. Modlete se ke Mně o vedení. Modlete se a vzývejte Ducha Svatého, aby sestoupil 
na vaše země. 
 
Váš milosrdný Spasitel 
Ježíš Kristus 
 
162. Modlete se za ty, kdo nedokážou vidět za materiální zisk 
Středa, 10. srpna 2011 v 00:05 
 
Má vroucně milovaná dcero, musíš vytrvat v tomto utrpení, protože takto zachraňuješ duše. 
Tvoje utrpení nyní odhaluje muka, která jsem snášel kvůli lidskému hříchu. 
 
Chtivost člověka se nyní pozvedla do takové výše, že morálka už nemá ve vaší společnosti 
místo. Hřích lidské chamtivosti znamená, že člověk už nedbá na toho, kdo trpí jeho rukou, 
dokud je uspokojována jeho žádostivost. Chci vám říct, že ti, kdo jiné mučí svou chtivostí 
a lakotou, neuniknou mému zraku. Já pozoruji. Já vidím. Odtahuji se v pocitu odporu, když 
vidím tu ohyzdnou cestu dolů, kterou si člověk vybírá, aby získal majetek na úkor druhých. 
 
Tito lidé, má dcero, budou zcela zbaveni materiálních statků, pokud nebudou prosit o mé 
milosrdenství. Jejich peníze budou bezcenné. Neboť člověku, jenž podlehne pokušení mučit 
duše, aby kradl, co podle práva patří jeho bratrům a sestrám, bude ponechán jen popel 
a prach. Modlete se za ty, kteří nedokážou vidět za materiální zisk, protože neobrátí-li zády 
k takovým zlovolným činům, budou odvrženi a nikdy nevejdou do království mého Otce. 
 
Čiňte na tomto světě zlo ostatním a budete zavrženi a hozeni do Satanova hnízda. Co se 
může zdát jako váš oprávněný nárok na majetek získaný na úkor jiných, vám přinese věčná 
muka. 
 



Odhoďte nyní vaše zbraně chamtivosti a nenasytnosti. Hledejte vykoupení. Když to uděláte, 
do vaší společnosti se vrátí pokoj. 
 
Váš Spasitel  
Král spravedlnosti, Ježíš Kristus                                                                                                                                                
 
163. Strach z Velkého varování není něco, k čemu bych vás nabádal 
Středa, 10. srpna 2011 v 23:00 
 
Má vroucně milovaná dcero, jak bylo předpověděno, rychlost globálních událostí vedoucích 
k Varování se neustále zvyšuje. Modlitby, mé děti, jsou důležité teď, kdy moji následovníci na 
celém světě, naplnění milostmi Ducha Svatého, se snaží vytvořit mou armádu. Tato armáda, 
i když zatím docela malá, protože mnoho mých následovníků musí ještě pochopit, že každý 
z nich má důležitou úlohu dokonce i teď, v budoucnu povstane a povede mé děti k úplnému 
konci. 
 
Všechny mé děti ať Mě teď poslouchají: Při každé krutosti, způsobené v těchto časech 
člověkem proti člověku, se v každém případě musíte modlit za pachatele. Modlitby za hříšníky 
jsou teď nejvíce zapotřebí. Modlitbou můžete vyvolat Ducha Svatého, aby přinesl Boží Světlo 
těmto ubohým duším. Mnozí z nich jsou tak slepí k pravdě lásky mého Otce, že bezcílně 
bloudí a noří se do jedné krize za druhou, takže kdokoliv se s nimi setká, je jimi zraněn. 
Bude-li vás více prosit o mé milosrdenství pro tyto hříšníky, pak dopad činů Zlého bude 
značně zeslaben. Mé děti, to je tajemství oslabení Satanovy zloby, kterou chrlí jako oheň 
z dračí tlamy, aby pohltil svět do par své nenávisti. 
 
On, podvodník, a jeho démoni jsou všude. Protože víra mých dětí v globálním měřítku je tak 
slabá, Satanovy zlé skutky sevřely lidstvo do neřestí, z nichž není snadné se vymanit. Kdyby 
mé děti na celém světě věřili v existenci Boha, Věčného Otce, toto by se nemohlo stát. Pak 
by Satanovo sevření bylo slabší, zvláště kdyby mé děti se modlily o pomoc a prosily 
o milosrdenství mého Otce. 
 
Modlitba, děti, je vaše výzbroj mezi nynějším časem a příchodem Varování. Používejte 
modlitbu k záchraně duší, které tápou v temnotě. Po Výstraze budou vaše modlitby 
zapotřebí, aby pomohly mým dětem udržet svou věrnost k mému Věčnému Otci a ke chvále 
jeho slávy. 
 
Trpělivost, tichá každodenní modlitba, utváření modlitebních skupin, každodenní modlitba 
růžence Božího milosrdenství, spolu s půstem a svatým růžencem k mé milované Matce 
působí jako dokonalý návod k záchraně duší. 
 
Strach z Varování není něco, k čemu bych vás nabádal. Modlete se teď za sebe a za ostatní 
duše pomocí činu osobní oběti ještě dříve, než se setkáte tváří v tvář se Mnou, s vaším 
milovaným Spasitelem. 
 
Usmívám se s radostí a štěstím, když myslím na okamžik, kdy tento velký dar mého 
milosrdenství bude odhalen mým dětem. Je to návrat domů a to, jak bude vypadat, je 
nepopsatelné. Neboť tehdy budou vaše srdce naplněna mou božskou láskou. Vaše duše 
budou konečně osvíceny v přípravě na Nový ráj na zemi. Potom, co se Mnou sjednotíte, 
přinesu vám do vašich životů útěchu, která vám až dosud chyběla. 
 
Nezapomeňte, děti, na důvod, proč teď hovořím k světu. Je to mé přání zajistit, aby všechny 
mé děti byly zachráněny ze spárů Satana. Je to také má hluboká a nezměrná láska ke 



každému jednomu z vás, že vám musím podat svou ruku, abyste se mohli ke Mně připojit 
a připravit se na nový příchod domů, do vašeho právoplatného domova. 
 
Strach nepřichází ode Mne. Miluji vás, děti. Přináším vám tento nádherný dar z mé lásky. 
Radujte se, usmívejte se a přivítejte Mě, až se znamení objeví na obloze. Zvedněte své ruce 
a vzdejte chválu Bohu Otci, že dal souhlas k této poslední příležitosti k vaší záchraně. 
 
Váš milovaný Spasitel  
Ježíš Kristus, Král milosrdenství 
 
164. Mým následovníkům byl nyní dán dar přímluvy 
Pátek, 12. srpna 2011 v 23:45 
 
Moje milovaná dcero, láska mých následovníků je Mi oporou. Zaplavují Mě slzy radosti, když 
vidím lásku těchto mých následovníků, kteří tě obklopují a berou do náruče svými 
modlitbami. 
 
Oni, má dcero, byli povoláni skrze dar Ducha Svatého, aby hlásali světu mé nejsvětější Slovo 
těmito důležitými poselstvími. 
 
Kdyby jen také ostatní duše, které Mě následují a vědí, že hovořím se světem pomocí 
různých vizionářů, otevřely své oči a poslouchaly, co jim musím oznámit. Pak by jejich 
modlitby mohly přinášet užitek těm ubohým duším, které se nepřipravily na Varování. 
 
Má láska září skrze mé věrné děti po celém světě. Světlo mé lásky, které z nich vyzařuje, 
vyvolává právě teď mnoho obrácení ve světě. Tento měsíc budou – i když mé děti si toho 
nemusí být vědomy – zachráněny milióny duší oddaností mých milovaných následovníků. 
Ony, mé drahé děti, následovaly mého příkazu k modlitbám a k oddanosti během tohoto 
měsíce srpna, Měsíce záchrany duší. Řekni mým dětem, že jejich modlitby a půsty vytvořily 
hodně štěstí v Otcově něžném srdci. Hojnost milostí nyní proudí na tyto drahé, svaté duše, 
takže jsou od tohoto dne vybaveny darem přimlouvat se za ztracené duše. 
 
Jak toužím sevřít každou z nich v mé náruči, blízko mého Nejsvětějšího Srdce, abych jim 
ukázal, jak je všechny miluji. Jsou tak statečné, tak věrné, a přes občasnou hříšnou zábavu, 
tak dobré. Do jejich srdcí a duší se nyní vlévá můj soucit a Duch Svatý povede moji vzácnou 
armádu, až budou pochodovat k vítězství, aby Mi pomohly v uplatnění mého nároku na 
získání více duší. 
 
Váš milovaný věrný Spasitel 
Král lidstva, Ježíš Kristus  
 
165. Bůh stvořil svět – žádná jiná planeta nemůže být obydlena člověkem 
Sobota, 13. srpna 2011 v 17:00 
 
Obrácení, má dcero, musí teď být prioritou pro mé děti, když vyprávějí ostatním o mých 
poselstvích světu. Jen jediná duše denně – i to Mi přinese velkou radost, děti moje, a když 
i jiní začnou otevírat své oči Pravdě. 
 
Má milovaná dcero, když je člověk každý den tak zaneprázdněný, má ve svém životě jen 
málo času k modlitbě. Modlitba, moje děti, může znamenat chvíli, hodinu, slovo, nebo 
jakýkoliv druh komunikace se Mnou. Nezáleží na tom, kde Mě člověk volá. Může to být doma, 



na zahradě, v autě, v práci, stejně tak jako v mém chrámu. Není důležité, kde ke Mně 
mluvíte, ačkoliv potěšíte Mě více, když budete se Mnou mluvit v mém domě. 
 
Mnoho lidí chybně věří, že Já nemohu slyšet jejich myšlenky, cítit jejich bolest, jejich smutek, 
nebo radost. Neuvědomují si snad, že byli stvořeni mým Otcem, Všemohoucím Stvořitelem 
VŠECH věcí? Ten, kdo ví všechno, volá všechny, aby se zastavili jen na okamžik denně. 
Proste o mou pomoc, abych vás posílil. Ten jeden okamžik je všechno, o co vás žádám, tento 
vzácný okamžik, kdy Mě voláte, abyste Mi umožnili vstoupit do vaší duše silou Ducha 
Svatého. Dokonce i jen zašeptání, kdy voláte o mou pomoc, uslyším. Když Mě nevoláte, 
nemohu vám odpovědět, protože bych nikdy nezasahoval do vaší svobodné vůle. 
 
Jsem jako otec, jenž se dívá dolů na skupinu hrajících si dětí. Všechny jsou v chvatu, běhají, 
povídají si navzájem, některé se smějí, jiné se mezi sebou bojují. Většina dětí odpoví, když je 
někdo dospělý zavolá. Některé jsou ale tvrdohlavé, odvracejí se a odmítnou udělat to, o co 
jsou žádány. Některé děti jsou láskyplné. Jiné jen málo. Pár z nich ukáže absolutní nenávist, 
i když jsou v tak útlém věku. Když se tak dívám na tyto moje děti v dnešním světě, vidím 
nenávist, ba co hůř, vidím úplnou lhostejnost vůči mé existenci, existenci Ježíše Krista, jejich 
milujícího Spasitele. Mnozí dokonce nenávidí i zvuk mého jména. 
 
Děti, doba, ve které žijete, viděla vzpurnou skupinu mých dětí s malou kázní, které si 
myslely, že svět patří jim, aby mu vládly, řídily jej, zneužívaly, nebo poškozovaly, jak se jim 
zachce. Jen málo úcty je prokazováno Otci, Stvořiteli všech věcí. Tak arogantní je dnes 
člověk, že si myslí, že povstal dokonce z vyššího hierarchického řádu, než je ten, který patří 
mému Věčnému Otci. A tak pokračuje v hledání svého původu, i když pravda mu leží před 
očima od začátku. Tolik času vyplýtval na bezcenná snažení. Na marné sny, které byly 
všechny vytvořeny v myslích vědců, jejichž pýcha na svou inteligenci, dar Boha Otce, obnáší, 
že věří, že najdou nová fakta o svém původu. 
 
Proč tyto děti nedovedou pochopit, že Země byla stvořená pro člověka? Žádná jiná planeta 
nemůže být obydlena člověkem, protože to není částí plánu mého Otce. Jak pošetilý může 
být člověk, když se pokouší vyplnit prázdnotu ducha ve své duši. Všechna duchovní potrava 
a naplnění může být jeho, když se posadí a přijme pravdu. Pravdu o existenci Boha, Věčného 
Otce, Stvořitele vesmíru. 
 
Váš milovaný Spasitel, učitel a spravedlivý soudce 
Ježíš Kristus 
 
166. Užívejte si nádherný život, který vás očekává na 1000 let 
Neděle, 14. srpna 2011 v 14:25 
 
Má vroucně milovaná dcero, pokračuješ v obraně mého Slova, i když ve skutečnosti to není 
třeba. 
 
Mé Slovo pronikne srdce věřících jako meč, až budou rozjímat nad mými poselstvími, která ti 
dávám pro svět. Poznají Pravdu, až budou číst mé Slovo, neboť mé Boží Světlo na ně bude 
mít takový dopad, že zjistí, že je těžké si toho nevšimnout. Mnozí budou mít mnoho otázek 
a stále budou pochybovat, stejně jako to dělali za času proroka Noe. Tehdy byli varováni, ale 
neposlouchali. Nevšímali si hlasu mého Otce, jenž sesílal poselství prostřednictvím Noe 
a dalších proroků. Jen ti, kdo slyšeli a poslechli, byli zachráněni. 
 



Poslouchejte nyní má poselství. Otevřete svá srdce a dovolte mému Slovu mluvit k vašim 
duším. Nevšímejte si světských rozptýlení. Soustřeďte se jen na můj hlas. Když to uděláte, 
zachráníte své duše. 
 
Ti, kteří nebudou poslouchat, protože se ke Mně obrátí zády, přijdou časem s hladovými 
ústy, aby hltali mé svaté Slovo potom, co se uskuteční Varování. Neboť až potom budete 
ochotni se podřídit mému vedení, takže vás budu moci nasměrovat k Novému ráji na zemi, 
kde vy, vaše rodiny a vaši milovaní se budete těšit nádhernému životu, jenž vás očekává na 
1000 let. Nebude nemoc. Nebude hlad. Nebudou starosti. Jen Láska ve své nejčistší formě. 
Nádherná skutečnost, která je vaším právoplatným dědictvím. 
 
Děti, prosím, modlete se usilovně za schopnost rozlišení, abyste dokázali přijmout mé svaté 
Slovo, když je vám dáváno. Považujte je za jeden z největších darů v celém vašem životě. 
Přijměte je tělem, myslí i duší. Neboť jen pak najdete skutečný pokoj. 
 
Váš milovaný Spasitel 
Ježíš Kristus 
 
167. Pomozte Mi zachránit všechny mladé lidi – ty nejzranitelnější ve vaší 
společnosti 
Pondělí, 15. srpna 2011 v 00:05 
 
Má vroucně milovaná dcero, jak můj Věčný Otec, Bůh Nejvyšší, připravuje svět na 
nadcházející změny, je obtížen zármutkem kvůli člověku, který je stále ještě slepý k pravdě 
o své existenci.  
 
Když můj Otec teď začíná řetězit změny, aby připravil zemi na můj návrat na zem, vidí na 
světě tolik hříchu, že pláče zármutkem nad nevyhnutelností toho, že některé duše budou 
nakonec ztraceny. Jen modlitby za tyto lidi, kteří jsou ještě naživu v tomto světě, ale kteří se 
ochotně, z čistého vzdoru od Boha odvrátili – přestože vědí o jeho existenci a připouští ji – 
mohou pomoci zachránit jejich duše. Pokračuj v modlitbách a dělej také osobní oběti za tyto 
duše, má dcero, neboť bez modliteb se budeš muset obávat o jejich budoucnost. 
 
Spoléhám na mé následovníky, že se budou modlit za ztracené duše. Čas, který zbývá 
k tomu, abyste přesvědčili slepé ve víře otevřít své oči pravdě o existenci Boha Otce, je nyní 
krátký. 
 
Spojte své ruce, mé děti světla, aby kruh vaší lásky a oddanosti ke Mně byl tak silný, aby 
přitáhnul tyto duše, které nevěří, nebo nepřijímají existenci moji nebo mého milovaného 
Otce. Nerozbíjejte tento řetěz víry, když můžete dosáhnout záchrany vašich bratrů a sester, 
kteří už nejdou dále po cestě pravdy věčného života. Místo toho, protože jsou oslabeni 
pokušením světských zálib, potřebují pevné vedení, abyste jim pomohli. 
 
Nezastrašujte ty, kteří v Boha nevěří. Přemlouvejte je laskavě, řekněte jim o mém ukřižování, 
a jak můj Věčný Otec učinil nejvyšší oběť k záchraně svých děti tím, že jim dal dar milosti 
spásy prostřednictvím odpuštění hříchů. 
 
Můj Otec se obrací na všechny, kdo čtou tato poselství poprvé. Musíte číst každé poselství 
pozorně. Pak se modlete k Duchu Svatému za milost, abyste byli schopni poznat, že tato 
poselství jsou božského původu. Otevřete svá srdce, abyste přijali mé Slovo. Prociťujte Mě 
ve své duši a proste Mě o následující: 
 



"Ježíši, jestli je toto pravé, prosím, zaplav mou duši znamením tvé lásky, abych mohl 
rozpoznat, že jsi ten, kdo jsi. Nedopusť, aby mne lži oklamaly. Ukaž mi své milosrdenství 
a otevři mé oči Pravdě a cestě k tvému Novému ráji na zemi." 
 
Připomínám vám, děti, že je to jen díky mé hluboké, něžné lásce, že se ohlašuji světu, abych 
s vámi hovořil tímto způsobem. Není to proto, abych vás ohromil. Ne proto, abych na vás 
udělal dojem, nebo vyvolal polemiku, či debatu. Je to proto, abych zachránil všechny duše, 
zejména mladou generaci, která už o náboženství nemá zájem. Jejich životy už jsou tak 
uspěchané, že Bůh v nich zaujímá už jen málo místa. Mluvím k nim řečí, které rozumí, a tak 
doufám, že je probudím k vědomí událostí, které se začínají odvíjet. Děti, oni jsou jedni z 
nejzranitelnějších ve vaší společnosti. Je životně důležité, abych jim podal svou pomocnou 
ruku, tak rychle, jak jen mohu. 
 
Seskupte se teď kolem Mne, mé děti, abychom zachránili všechny mladé lidi v dnešním 
světě. Pomozte Mi, abych je mohl přivést do mého království, aby ani jediná vzácná duše 
nebyla pro Mne ztracena. 
 
Váš milovaný Spasitel všeho lidstva 
Ježíš Kristus 
 
168. Jak Mě máte prosit, abych vám pomohl ve vašich starostech 
Středa, 17. srpna 2011 v 23:00 
 
Má vroucně milovaná dcero, milosti, které jsou na tebe vylévány, jsou ti dávány, aby tě 
udělaly ještě silnější v této práci tím, že ti je dáváno více důvěry. 
 
Důvěra ve Mne, děti, je velmi důležitá. Ano, když cítím vaši lásku ke Mně, přináší Mi to hodně 
radosti do mého Nejsvětějšího Srdce. Avšak je to jen tehdy, když Mi opravdu důvěřujete 
a zanecháte všech svých starostí a odevzdáte je Mně, takže se jimi mohu zabývat, že budete 
moci pocítit skutečný smysl pravého pokoje. 
 
Tak mnoho mých dětí se modlí za zvláštní úmysly. Naslouchám každému jednotlivému z nich. 
Ale když se ke Mně modlíte za něco, co je pro vás velmi důležité, musíte se zbavit svého 
strachu. Strach není ode Mne. Je vám dán Satanem, aby vás trápil. Nechápete to? Obáváte-li 
se něčeho, co cítíte jako sevření spáru ve vašem životě, tak čím více se bojíte, tím více vás 
problém hryže. 
 
Pouze tehdy, když se zastavíte a řeknete Mi: 
 
"Ježíši, předávám ti všechny mé obavy v této věci s důvěrou, že teď je tento problém tvůj, 
abys jej vyřešil podle své nejsvětější vůle." 
 
může být vaše mysl v pokoji. To je to, co Já míním důvěrou, děti. 
 
Důvěra ve Mne znamená, že se Mi úplně odevzdáte. Důvěřujte Mi. Zemřel jsem za vaše 
hříchy – za každého jednoho z vás žijícího dnes, dokonce i v tomto čase. Proč byste Mi 
nedůvěřovali? 
 
Miluji vás jako žádná jiná bytost na zemi. Nikdo vás nebude moci, ani nemůže milovat tak 
jako Já. Nikdy na to nezapomeňte. 
 



Jděte teď v lásce a v míru. Jsem na vaší straně ráno, v poledne i večer a vždy čekám na vaše 
zavolání.  
 
Váš milovaný přítel a Spasitel 
Král milosrdenství, Ježíš Kristus 
 
169. Velké soužení je zmírňováno modlitbou 
Čtvrtek, 18. srpna 2011 v 20:45 
 
Má dcero, moji následovníci, kteří jsou zběhlí ve věcech Písma svatého, mají sklon k tomu, 
že se nechávají unášet svou vlastní lidskou interpretací, což má za následek, že se příliš lehce 
zapomíná na učení, které jsem kázal – abyste se navzájem milovali. Milujte jeden druhého. 
Mějte v úctě svého otce a svou matku. Uctívejte svého Stvořitele, Boha Otce a žijte podle 
toho, co jsem vám řekl – v lásce a bázni k mému Otci. 
 
Tak mnoho učených mužů, chycených do svých analýz mého učení, zapomíná jednu věc, 
a to, že přijdu znovu, abych soudil. Ani na okamžik neberou v úvahu, že tento čas by mohl 
nastat ještě během jejich vlastního života a ne až v daleké budoucnosti. Proč potom hledají 
v Písmu svatém další odkazy a proč v tomto hledání pokračují, když je pravda tak 
jednoduchá? Proč si nevzpomenou na to, že láska je vše, co požaduji? Lásku ke Mně, 
vašemu Spasiteli? Lásku k Bohu Otci a lásku jednoho k druhému? 
 
Těmto intelektuálním znalcům, kteří prohlašují, že jsou schopni analyzovat mé učení a pak 
jdou až tak daleko, že se pokoušejí předpovídat datum, kdy přijdu znovu, říkám toto: Jestliže 
předpokládáte, že jste schopni určit rok mého návratu, pak jste na omylu. Nikomu nebude 
oznámeno toto datum, dokonce ani andělům v nebi nebo mé milované Matce. Ale to mohu 
odhalit Já. Soužení již před nějakým časem začalo. Velké soužení začne ke konci roku 2012. 
Tato strašná doba je zmírňována modlitbami mých milovaných následovníků. Bude také 
oslabena obrácením, jehož bude dosaženo, až se Varování uskuteční. Tato událost je dobrou 
zprávou, mé děti. Má pomoci vykořenit otrockou závislost na Zlém. 
 
Náboženští experti ukážou aroganci, kterou shledávám odpudivou 
Naneštěstí, mnozí budou ignorovat Mé prosby, aby se připravili, tolik budou v zajetí svých tak 
zvaných náboženských debat vycházejících z lidského uvažování. Snaží se překonat jeden 
druhého, aby dokázali, že on, nebo ona jsou erudovanější. Tito experti ukazují aroganci, 
kterou shledávám odpudivou. Nejsou lepší, než byli farizeové. Jejich nevědomost jim brání 
vidět Pravdu, přestože se nachází přímo před jejich očima. 
 
Má slova jsou ignorována mými posvěcenými služebníky 
Moje slova padla do hluchých uší. Mé Slovo je ignorováno mými posvěcenými služebníky, 
když jsem se pokusil s nimi komunikovat v tomto čase dějin. Avšak po Varování už nebudou 
mít více omluvu, zůstanou-li i nadále sedět a nebudou poslouchat mé pokyny. Potom budou 
natahovat své ruce a prosit Mě, abych je provedl Velkým trestem. Neboť až se tato proroctví 
odhalí těm, kteří pochybují o mém Slovu skrze tohoto posla, pak budu na vás naléhat, abyste 
pozvedli můj posvátný kalich, pili z něj a šli bojovat za záchranu duší. 
 
Naléhám na všechny, včetně těch samozvaných odborníků na Písmo, abyste se pokorně 
posadili a položili si tuto otázku – proč bych prosté věřící nabádal k tomu, aby byli zapleteni 
do sporů, které se týkají mého návratu na zem? Všechno, co je teď důležité je skutečnost, že 
přijdu. Buďte připraveni v kterýkoliv čas. Nikdy nesuďte v mém jménu jiné. Všemožně se 
snažte o dar pokory, neboť ta bude vaší vstupenkou do nebe. 
 



Váš milovaný Spasitel 
Ježíš Kristus 
 
170. Co podněcuje mladé lidi, aby se za Mne styděli? 
Pátek, 19. srpna 2011 v 23:00 
 
Má vroucně milovaná dcero, má láska k mladým lidem, zejména k mladistvým a k těm v rané 
dospělosti, je velmi hluboká. Tak jako jejich rodiče cítím lásku, štěstí, starost a někdy i hněv, 
když je pozoruji, jak rostou. Ó, jak se láme mé srdce, když je slyším, jak říkají, že nevěří 
v Boha, mého Věčného Otce. Ony, mé malé děti, byly formovány tak, aby Ho zapřely, 
protože chtějí zapadnout mezi své přátele, od nichž se tak nebudou odlišovat. 
 
Je skutečností, že pro mladé lidi už není jednoduché přiznat se ke své lásce ke Mně, i tehdy, 
když moji existenci přijímají. Toto přiznání jim může způsobit nepříjemnost, když vírou ve 
Mne, Ježíše Krista, nebo v mého Věčného Otce je pohrdáno ve prospěch uctívání tak zvané 
"vyšší bytosti". Co je vlastně podněcuje k tomu, aby se za Mne styděli? Proč pociťují potřebu 
přizpůsobit se bezduchému světu, bez zájmu o duši? 
 
Hudba a umění mají obrovský vliv na tyto vzácné malé duše, jimž nikdo neřekl pravdu o nebi 
a pekle. Podobají se všem mým ostatním dětem, které se tvrdošíjně vyhýbají jakékoliv 
zmínce o Mně, o mém učení, nebo o existenci mého Věčného Otce a které budou 
pravděpodobně zrovna tak ztraceny v pustině. 
 
Rodiče, apeluji na vás, abyste svým dětem řekli pravdu o jejich existenci na zemi. Odkud 
přišly a jaký osud je čeká po tomto životě. Je to vaše povinnost, abyste jim pomohli otevřít 
jejich srdce pro moji lásku. Přiveďte je ke Mně mírně, ale užijte jakékoliv možné prostředky, 
abyste zachránili jejich duše. Udělejte to z lásky k nim. Mohli jste se svým povinnostem 
vyhýbat celé roky, ale teď přišel čas, abyste to napravili. Modlitbou k Božímu milosrdenství 
za jejich duše jim můžete pomoci. Je lepší, když půjdou s otevřenou náručí ke Mně v tomto 
životě ze svého vlastního rozhodnutí. 
 
Mladým lidem říkám toto: Jestli ve Mne věříte, neobávejte se to na veřejnosti přiznat. 
Nezapírejte Mě, neboť Já jsem vaše záchranné lano, bez něhož není života. Když ostatní 
uvidí, jak silná je vaše víra, budou více nakloněni, aby Mně otevřeli svá vlastní srdce. To od 
vás vyžaduje hodně statečnosti, ale milosti, kterými vás obdaruji, zdaleka převáží nad vaším 
strachem. Až řeknete lidem, že Já opravdu existuji, až jim projevíte úctu a lásku a přitáhnete 
je k sobě, budou si vás vážit proto, že jste o Mně mluvili. Může se zdát nepatřičné jedním 
dechem mluvit o Mně a o světských věcech, avšak stanete se silnějšími ve vaší víře, když to 
uděláte. Nejen zakusíte hojnost lásky ve svém srdci ke Mně, ale zachráníte duše svých 
přátel. 
 
Použijte internet k rozšiřování mých poselství. Mluvte o nich. Nezáleží na tom, kdo vás bude 
zesměšňovat. Bude-li vás mnoho, kteří to uděláte, pak mnoho, mnoho mladých lidí po celém 
světě získá věčný život, díky následným obrácením. 
 
Jdi vpřed, má vzácná mladá armádo. Nadešel teď pro vás čas, abyste si dodali odvahy 
k rozšiřování mých poselství, která jsou nyní dávána této generaci na světě, aby jí 
připomněla, kdo jsem Já, proč jsem vás všechny zachránil z hlubin pekla a proč k vám 
natahuji ruku, abych vás zachránil ještě jednou. 
  
Toto je čas, kdy k vám natahuji ruce, abych ty vaše vzal do mých.  
       



Miluji vás. 
 
Váš milovaný Spasitel a přítel 
Ježíš Kristus 
 
171. Peníze – když je jich hodně – kazí duši 
Neděle, 21. srpna 2011 v 23:00 
 
Má vroucně milovaná dcero, přicházím dnes večer k tobě na návštěvu, kdy svět začíná 
vybuchovat v pokračujícím násilí, jak se národ za národem navzájem bombardují v usilování 
o moc a slávu. Modlete se za všechny ty duše, které v tomto násilí zahynou, aby mohly najít 
přízeň v království mého Otce. 
 
Má dcero, svět nyní podstoupí předpověděné změny, které jej očistí, aby se člověk mohl stát 
hoden mých slibů. I nadále bude dopuštěno, aby chamtiví lidé brali materiální statky těm, za 
jejichž náhlou smrt budou odpovědní. Jak se tyto zkoušky zesilují, tyto dětí se osvobodí 
z pout, které je svazovaly s prázdnými sliby Satana – neboť on je ten, kdo svádí bohaté tím, 
že jim slibuje dokonce ještě víc – a kdo bude nyní pokračovat v předvádění necudnosti 
okázalé vulgarity, aby ji viděl celý svět. On způsobuje, že mé děti nejen, že budou závidět 
bohatým a slavným, ale budou dokonce dělat vše pro to, aby je napodobovaly. Tím, že 
vtáhne moje děti do tohoto hnízda – kde se výhody značného bohatství se jeví jako důležitý, 
následováníhodný cíl, hodný námahy – se mu je podaří odvést od Pravdy. 
 
Děti, až budete svlečené a nahé, tak vám dám nové ošacení, ale tentokrát to bude plášť 
zbroje, který je navržen tak, aby vás ochránil od zkaženosti zlých lidí. Takto už vyzbrojené, 
budete připraveny znovu jít do světa, ale už s odlišným pohledem na život. Život, kde láska 
k bližnímu bude znamenat váš hlavní cíl. Když jeden druhému projevíte lásku, dokážete tím 
i skutečnou lásku ke Mně. 
 
Tato fasáda blahobytu a bohatství, k níž velmi málo mých dětí na světě má přístup, je jen 
zdáním – přední stěnou, za kterou není žádná podstata. Budete pobízeni hledat podobné 
bohatství, až vás podvodník přesvědčí, že musíte usilovat o velké jmění a proslulost. Pravda 
je však taková, že zatímco budete zaměstnáni honbou za vidinami vašich bezcenných 
a prázdných přání, nebudete dbát na vaše povinnosti vůči Mně. 
 
Děti, nikdy nedovolte, aby vás svedlo okázalé předvádění bohatství a věhlasu, neboť vězte, 
že peníze – když je jich moc – kazí duši. Ti, kteří mají tolik peněz, že je sotva dokážou 
během svého života utratit, je musí věnovat těm nešťastným lidem, kteří mají nouzi. Udělejte 
to tak a můžete si zachránit svou duši. Když jste nenasytní a chcete ještě víc, i když máte 
tolik, že byste mohli nasytit a odít celý národ, potom budete trpět hladem. Pokrmem života 
je vaše pokorné přijetí, že vzájemná láska je tím, co jsem vás učil. Milovat svého bližního 
znamená postarat se o ty, kteří nemají nic. 
 
Probuďte se a akceptujte Pravdu dříve, než bude pro vás pozdě. Pro ty s nesmírným 
materiálním bohatstvím bude těžší najít přízeň u mého Otce, ledaže by se o ně rozdělili 
s ostatními. Nezapomeňte na to. Vy, kteří máte málo a závidíte těm, kteří se zdají, že mají 
veškerý materiální blahobyt, jaký si i vy přejete mít, musíte být také opatrní. Neboť je jen 
jediné sídlo, do kterého byste se měli snažit získat přístup, a je to ten dům, který vás 
očekává v Novém ráji na zemi. Jen ti, kteří jsou pokorní srdcem, myslí a duší, dostanou od 
něj klíč. 
 
Váš milovaný Spasitel 



Ježíš Kristus 
 
172. Zlo je vydáváno za dobro, zatímco dobro je vydáváno za zlo 
Pondělí, 22. srpna 2011 v 20:10 
 
Když člověk zpochybňuje svou víru, potřebuje se zamyslet. Jestli je na pochybách, pak Mě 
musí prosit, abych mu otevřel oči. Když se mu zdá těžkým se modlit, pak Mě musí prosit, 
abych otevřel jeho ústa. Ale když nebude naslouchat Pravdě, potom potřebuje modlitby 
ostatních. 
 
Mé děti, mám velkou starost o způsob, jakým se zlo projevuje jako dobro, zatímco dobro je 
prezentováno jako zlo. Všechno ve vašem světě je obráceně. Pro vás, kteří nemáte hlubokou 
oddanost ke Mně, je těžké vidět pravý stav věcí. 
 
Nyní se ve vašem jménu podnikají na světě akce na každé úrovni vlády, církve a státu, a vy 
si toho nejste vědomi. 
 
Jsou přijímány špatné zákony a předkládány lidstvu tak, že jsou v jejich nejlepším zájmu. To 
zahrnuje nové režimy, lékařství, mezinárodní pomoc, očkování a hlásání nového náboženství 
a jiných učení. Nikdy nebylo tolik zmatku mezi mými dětmi. 
 
Na povrchu se věci zdají být pod kontrolou a v pořádku a v jistém smyslu tomu tak i je. Ale 
jediný skutečný řád, jenž existuje, je v rukou těch, kteří ovládají světové události, skrytí 
v pohodlí svých hříšných způsobů za zavřenými dveřmi. 
 
Nenechejte se oklamat, děti. Musíte se obrátit pro pomoc ke Mně, aby tyto ohavné události, 
plánované utajenými globálními silami, mohly být zmírněny. Vaší jedinou cestou ke skutečné 
svobodě je znovu roznítit vaši víru ve Mě. To se stane brzy, mé drahé děti, až se Já sám 
ukážu světu během Varování, které se přibližuje stále víc a víc. 
 
Naléhavě vás vyzývám, abyste se modlili za ty, kteří mají zrak, ale jsou slepí k mému 
nejsvětějšímu Slovu. Modlete se za ty, kteří setrvávají v překrucování mého učení a za mé 
posvěcené služebníky, kteří svou zbabělostí se poddávají žádostem svých vlád. 
 
Nyní je zde pouze jeden vládce, jenž řídí budoucnost a tím je můj Věčný Otec, Bůh Stvořitel 
a tvůrce všeho. Buďte Mu věrní nade všechno a najdete pevnou půdu, až půjdete vpřed po 
cestě Pravdy. 
 
Váš milující Spasitel 
Ježíš Kristus 
 
173. Žádný hřích není tak těžký, aby nemohl být odpuštěn      
Úterý, 23. srpna 2011 v 23:45 
 
Má dcero, nyní začínáš chápat pravdu utrpení. Když prosím vyvolené duše, aby trpěly, 
prožívají takové utrpení, jaké jsem prožíval v čase mého umučení, kdy jsem byl ukřižován. 
Stejně tak, jako moje smrt zachránila lidi před hříchem, může i tvoje utrpení zachránit lidi 
od věčného zatracení. Tím, že ochotně nabídneš svoje utrpení, přinášíš oběť, jejímž 
prostřednictvím Bůh prokáže milosrdenství lidským duším. 
 
Kdybych se s prosbou obrátil na více duší, aby tak jednaly, asi by dostaly strach a odmítly by 
to. A přece, hodně duší trpí, aniž by si byly vědomy, že také patří mezi vybrané duše. Mnohé 



z mých dětí se mohou ptát, proč některé duše trpí a jiné ne? Má odpověď zní, že Já si 
vybírám na základě vlastností srdce ty, kteří v tomto životě ukazují pokoru a kteří dávají 
přednost potřebám jiných, před svými vlastními. Duše s něžným srdcem převezme roli 
utrpení za Mě. To je můj dar. Nemusí to vypadat jako dar, ale když jste jej dostali, 
zachraňujete každý den tisíce duší pro Mě. 
 
Teď chci poprosit mé následovníky, aby každý den přinášeli oběť blízkou utrpení a tím Mi 
pomohli zachránit duše, které zemřou během Varování a v okamžiku smrti se budou 
nacházet ve smrtelném hříchu. Prosím, požádejte Mě o tento dar. Také chci poprosit ty, kdo 
jsou pokorní v srdci, aby přinášeli jednu osobní oběť k mé slávě. Vy, kdo máte pocit, že tak 
jednat nedokážete – požehnám vás pak svými výjimečnými milostmi, protože vím, že vaše 
nynější láska ke Mně a vaše modlitby už teď zachraňují duše vašich bratrů a sester. 
 
Moje děti, vězte toto: Díky těmto poselstvím každým dnem roste armáda mých následovníků. 
Ta se už brzy rozroste do počtu miliónů. Povolávám jen ty, kteří mají dostatek odvahy 
pozdvihnout mou korouhev. Odvaha má původ v lásce. Interpretace statečnosti se bude lišit 
od člověka k člověku. Já vás jen prostě prosím, abyste světu řekli o mé lásce. Připomínejte 
jim pravdu, která je obsažená v Písmu svatém. Řekněte jim, že se vrátím, abych už brzy 
nabídnul velký dar mého milosrdenství. Protože kdybych měl přijít příliš brzy do vašeho 
světa, abych soudil, tak by nebe zůstalo opuštěné – tak velice je dnes hřích rozšířený. 
 
Rozšiřujte mé dobré zprávy. Připomínejte jim, že když pociťují lásku, pravou čistou lásku 
k někomu – byť by to bylo v čase letmého pohledu, nebo kvůli dobrému skutku, jehož jste 
byli svědkem – že potom jsem přítomen Já. 
 
Řekni jim, že bez lásky seschnou a nebude z nich nic. 
 
Řekni jim, že když je pozoruji, pak je ve svých očích vidím v nahotě bez světského majetku. 
Vidím jen jejich dobrotu a špatnost v duši. 
 
Řekni těm ubohým ustrašeným duším, které se stydí za svůj způsob života, že jsem 
odpouštějící, nadevše milosrdný a že je přivítám v mé otevřené a milující náruči. Všechno, co 
musí udělat, je, jít ke Mně a poprosit Mě, abych jim pomohl. Nikdy se neodvrátím od proseb 
hříšníků a nezáleží na tom, jak temný je jejich hřích. Odpustím všem, kteří budou upřímně 
litovat každého hříchu, kterého se v minulosti dopustili. 
 
Jejich srdcím se uleví a má láska vrátí světlo do jejich životů. Vrátím se ve slávě, děti, ale ne 
proto, abych vás vyděsil, ale abych vám přinesl mé dary – ty stejné dary, které vám byly 
odepřeny kvůli práci Satana. 
 
Pojďte. Skloňte hlavy. Odložte stud stranou a poproste Mě, abych vám teď odpustil. Nic Mě 
nevyděsí, děti. Žádný hřích není tak těžký, abych jej nemohl odpustit, když ukážete 
skutečnou lítost. Neotálejte. Hledejte vykoupení teď, dokud ještě není pozdě. 
 
Váš milující Ježíš Kristus  
Vykupitel lidstva 
 
174. Proroctví předpověděná tímto prorokem se nyní naplňují 
Středa, 24. srpna 2011 v 16:38 
 
Má vroucně milovaná dcero, každý národ na světě se bude snažit číst moje poselství, která 
jsem ti odevzdal. Neboť až zažijí Varování, pak budou hledat mé vedení, abych jim dal sílu. 



 
Jsi unavená, má dcero, teď, kdy utrpení vzrůstá, ale za pár dnů ti bude dán oddech. To vše 
je po tobě požadováno, protože Já potřebuji utrpení, které Mi pomáhá vykoupit lidi ve 
strašném hříchu. Snaž se vidět užitek, který to přináší, a jednoho dne se budeš se Mnou 
radovat, až budeš svědkem plodů, které tato práce přinesla. 
 
Jděte vpřed, mé děti, v síle, neboť až proroctví předpověděná tímto prorokem se nyní naplní, 
pak také vy uvěříte v pravost této internetové stránky. 
 
Modlete se teď, mé děti, abyste vy, moje armáda, vzrůstala počtem a sjednoťte se jako 
jeden muž k boji v duchovní bitvě, která je před vámi. 
 
Váš milující Spasitel 
Ježíš Kristus 
 
175. Mnoho zemí bude zakoušet klimatický chaos. Můj Otec je rozzloben. 
Čtvrtek, 25. srpna 2011 v 20:00 
 
Má vroucně milovaná dcero, požádej všechny mé bojovníky modlitby, aby se modlili za 
ostatní. Ti zahrnují nevěřící a ty, kteří jsou chyceni do pasti násilí a nenávisti. Beznadějně 
bloudí a pokouší se ve svých životech najít lásku a pokoj a zjišťují, že to není možné. Musíte 
se za ně usilovně modlit, protože bez vašich modliteb se pohrouží do ohňů pekla. Kdyby 
mohli být jen trochu povzbuzeni, aby udělali krůček ke Mně a byli připraveni naslouchat mým 
slovům, pak by jim byly dány milosti, abych je mohl vzít do své náruče. 
 
Má dcero, svět se teď musí zastavit a věnovat Mi pozornost. Velmi brzy budete svědky série 
zemětřesení a záplav. Mnohé země zakusí chaos, vyvolaný klimatickými katastrofami. Jsou to 
tresty, vržené mým Otcem na lidstvo. Hřích bude potrestán, má dcero, a ty země, které jsou 
vinny podporováním potratů, neuniknou trestající ruce mého Otce. Modlitby odvrátily mnoho 
takových trestů, přesto však člověk pokračuje v hříchu a uráží mého Otce ohavnými 
a nechutnými činy člověka proti člověku, včetně zabíjení nevinných dětí v lůně matek. 
 
Naléhavě vás prosím, abyste se modlili za mé děti v zemích, které neuniknou tomuto trestu. 
Můj Otec je rozzloben. Už nebude stát stranou a dívat se, jak člověk ničí lidstvo. Země by se 
zhroutila, kdyby člověk nebyl zastaven. On, můj milovaný Otec, pozdrží mnoho trestů, dokud 
nepřijde Varování. Potom, i přes nastalá obrácení ke Mně, se člověk ještě vrátí k hříchu. Tyto 
vyměřené tresty mají ukázat, jak tvrdý může být můj Otec. On miluje všechny své děti, ale 
On stvořil svět a člověku prostě nedovolí, aby jej zničil. 
 
Modlete se, mé děti, za všechny vaše bratry a sestry. 
 
Ježíš Kristus  
Král lidstva 
 
176. Poselství pro klérus – nenechejte se utlačovat světskými společnostmi 
Sobota, 27. srpna 2011 v 00:10 
 
Má dcero, kdyby jen více kněží a členů křesťanské církve otevřelo svou mysl a připustilo, že 
jsem to Já, kdo teď mluví ke světu prostřednictvím těchto poselství, pak by bylo mé srdce 
lehčí. 
 



Jsou to moji oddaní následovníci, kdo drží svíci světla, jak razí cestu k šíření mých varování 
světu, a pobízí mé děti, aby v mých očích dosáhly spásy. Ó, jak Mě rozesmutňuje, když se 
dívám, jak uzavřené jsou mysli těch posvěcených služebníků, kteří tvrdí, že sdělují mé Slovo, 
mé učení, světu. Láme Mi srdce, jak ztvrdlými se jejich vlastní srdce stala. 
 
Moje učení se snoubí se skutečností, že Boží zjevení vskutku přicházela a přichází od počátku 
času. Mysleli si snad, že Já, nebo má Matka bychom po celá staletí nehovořili k mým dětem? 
Jsou šťastní, když mohou upozornit na slova zesnulých svatých, dlouho potom, co byla 
vyslovena. Ale dnes je tomu jinak. Rozdíl mezi tehdejší a dnešní dobou je ten, že už jim 
nebude poskytnut žádný čas, aby jim umožnil strávit tato poselství, potom, co přišla. Protože 
čas už nebude takový, jak jej znáte. 
 
Žádám vás, moji posvěcení sluhové a můj svatý vikáři, abyste četli má slova lidstvu teď. 
Nikdy před tím jste nepotřebovali moji intervenci ve světských věcech tolik, jako dnes. 
Vzpomeňte si, že Já jsem vstal z mrtvých a slíbil jsem, že se vrátím. Jak jste nyní připraveni? 
Jak často připomínáte mým dětem nutnost, aby byly vykoupeny v mých očích? Jak často jste 
ochotní slyšet hříchy mých dětí, když jste sami tak zaneprázdnění? Už neposkytujete čas 
k vyslyšení zpovědi. Opustili jste Mě, moji posvěcení služebníci a tím jste Mě velice urazili. 
Odmítnout mým dětem právo na svátost je neodpustitelné. Probuďte se teď a držte se mých 
pokynů. Vykonávejte svoji povinnost k mým dětem, jak jste Mi slíbili svými svatými sliby. 
Prosím, neobracejte se zády k mému učení. 
 
Víra, zejména mých milovaných posvěcených služebníků, se značně oslabuje. To přivodila 
kletba Satana, jenž nějaký čas procházel vaším středem a působil spoušť uvnitř i vně mé 
církve. Nezapomeňte na to, moji posvěcení služebníci. Toto je Satan u díla. Nesmíte nikdy 
podlehnout jeho mukám, jinak se vzdálíte od své povinnosti ke Mně. 
 
Poslyšte Mě teď: Řiďte se podle mých varování a připravte mé stádo, aby mohlo hledat 
vykoupení ze svých hříchů teď. Začněte jednat tak, aby má církev mohla pokračovat v boji za 
pravdu mého učení a nedovolte se nechat zatlačit světskými společnostmi do kouta a krčit se 
strachem. Protože když to uděláte, podlehnete pokušení Zlého, jehož lži už hodně poničily 
moji církev. 
 
Vy jste mé záchranné lano, moji posvěcení služebníci a Já vás teď potřebuji, abyste Mi 
pomohli zachránit moje drahé děti, které čelí mukám, kalících jejich mysl k vnímání pravdy 
mého učení a existence mého Věčného Otce.    
    
Žádám vás, abyste Mi naslouchali, když vás volám. 
 
Váš milovaný učitel 
Ježíš Kristus 
 
177. Mnoho duší hyne v pekle kvůli hříchu pornografie 
Neděle, 28. srpna 2011 v 17:00 
 
Má vroucně milovaná dcero, slyš mé nejsvětější Slovo, kterým naléhavě varuji lidstvo, aby 
prosilo mého Otce o odpuštění svých hříchů. 
 
Čas je nyní krátký, když je Varování téměř u vás. Nikdy neodkládejte na zítřek, co můžete 
udělat dnes. Výčitky svědomí kvůli vašim hříchům jsou rozhodující před tím, než budete 
prosit, aby vaše hříchy byly odpuštěny. Protože bez opravdové kajícnosti je to zbytečné. 
 



Má dcero, vidím tak mnoho zčernalých duší ve vašem světě. Je tam málo světla, a byla bys 
otřesena, kdybys mohla poznat hloubku, do jaké člověk padl. Tak mnoho miliónů mých dětí 
denně klesá do propasti hříšné zkaženosti, ze které – jak sami zjistí – je nemožné se dostat, 
pokud se za ně nebudete modlit. Jsou slepí k Pravdě, a i když by jim mé Světlo bylo nyní 
ukázáno, styděly by se a schovaly by se přede Mnou. Modlete se za ně. 
 
Mé děti, které se provinily nějakým odporným hříchem, se radují ze skutečnosti, že jejich 
hříšnému chování je tleskáno pro jeho význam zábavy. Pornografie se vkrádá do tak mnoha 
domovů na světě televizními kanály, které reprezentují tyto ďábelské ukrutnosti jako 
neškodný, humorný žert. Jsou to tytéž kanály, které odmítají vyslovit mé jméno. Násilí se 
romantizuje nejen v televizi, ale i v hrách, které se tak stávají všeobecně přijatelnými, takže 
lidé nyní pohlížejí na činy násilí jako na přirozenou věc. 
 
Satanovi démoni, když vstoupí do duší, se začínají manifestovat v lidském těle, takže jejich 
činy se stávají jasně viditelné mým následovníkům, kteří se choulí hrůzou z toho, čeho musí 
být svědky. Lidská těla, infikovaná démony Satana, se chovají groteskním způsobem. Jejich 
tělesné pohyby jsou pokřivené a napodobují satanská poselství používaná Zlým, aby svedl 
podobně smýšlející slabé lidi. Slabé duše, v nichž není láska k Bohu, budou k nim 
přitahovány a nakonec je budou napodobovat, aby také ony oslavily Satana a všechno, co 
představuje, ve způsobu, jakým se chovají. 
 
Děti, cožpak nemůžete vidět, jak Satan pracuje? Moji následovníci, musíte říct těm, kteří 
nechápou, jak pracuje v pornografickém byznysu. K tomu dochází, když si Satan vytkne za cíl 
duše zničit a vtáhnout účastníky do věčného ohně. Ti, kdo jsou vinni sexuálně deviantním 
chováním a ti, kdo staví svá těla na odiv obscénním, nemorálním způsobem, budou trpět 
nesnesitelnou bolestí celou věčnost. 
 
Pomozte je nyní zachránit, děti, protože oni nemají ani ponětí, jak Mě jejich nemorální 
nečistota znechucuje. Jsou pokryti temnotou. Přineste Mi je, aby mé Světlo je mohlo 
obejmout a zachránit je od ohňů pekla. 
 
Hříchy těla se Mi hnusí. Tak mnoho duší hyne v pekle pro hřích pornografie a sexuálně 
deviantních činů. Dejte jim vědět, jaký bude jejich osud, nebudou-li mít výčitky svědomí. 
 
Váš milovaný Spasitel 
Ježíš Kristus 
 
178. Ti, kteří hlásají mé pravé Slovo obdržené vizionáři, budou zesměšňováni 
Neděle, 28. srpna 2011 v 23:00 
 
Má vroucně milovaná dcero, Satan a jeho démoni se tě nyní pokoušejí mučit. Musíš připustit 
tento fakt a pak se k němu obrátit zády. Neodpovídej a ani se tím nezabývej, protože když 
odpovíš, dáváš Zlému více síly nad sebou. Nevšímej si jeho posměšků a drž se mé ruky, 
protože stojím vedle tebe, abych tě chránil od takového zla. 
 
Řekni mým následovníkům, že oni také budou trpět, když pozvednou můj kalich a budou 
kráčet vpřed, aby šířili pravdu o mém příchodu na zem. Budou napadáni, zažijí výsměch 
a budou za blázny, až budou mluvit v mém jménu. Řekni jim, že až se toto stane, pak 
všechny pochybnosti, které by mohli mít ve vztahu k těmto poselstvím, zmizí. Moje děti vždy 
chápou, že ti, kteří hlásají mé pravdivé Slovo, prostřednictvím pravých vizionářů, budou trpět 
posměchem, stejně tak jako vybraná duše, jejímž úkolem je předat mé Boží poselství světu. 
Ani vy, moje armáda, nebudete jiní. To bude pro vás trpká lekce, se kterou se budete muset 



vyrovnat. Vězte, že pokud budete v tomto životě kráčet se Mnou, budete vždy trpět. Vězte 
také, že teprve pak pochopíte, že nesete můj kříž. Neboť jen pak budete oprávněni hovořit 
mým Slovem. Žádný můj prorok, žádný můj apoštol, neshledal tuto cestu lehkou. Musíte se 
modlit za sílu, abyste vydrželi tyto útrapy, které budou zkoušet vaši víru až do krajnosti. 
 
Držíte-li můj kříž, abyste ulehčili mému břemenu, pak bude na vás břemeno naloženo. Jestli 
Mi budete důvěřovat úplně, pak dejte svou ruku do mé a Já vás budu držet, abych vám dal 
sílu, kterou potřebujete pro tuto cestu. Cestu pokrytou trny, takže vaše nohy mohou krvácet 
a přesto vaše víra bude tak silná, že už nebudete schopni žít svůj život bez mé čisté lásky. 
 
Vy, mé milované děti, jste moje vzácná armáda. Jednoho dne půjdete v zástupu nebeskými 
alejemi ve slavnostním úžasu, kde andělé budou zpívat chvály na činy, které jste vykonaly 
pro Mne během svého života na zemi. Odměním všechny mé zbožné následovníky za jejich 
věrnost a neochvějnou lásku ke Mně. Jste požehnané, mé vybrané duše, že vám byl dán dar 
uvidět Pravdu, když ostatní se k ní prostě obracejí zády. 
 
Pamatujte si, že vám byl teď dán dar Ducha Svatého a jako výsledek už nebudete schopní 
Mě zapřít. Avšak tato cesta bude plná kamení, které mohou zraňovat vaše nohy, balvany, 
o které budete zakopávat a těch, kteří vám budou vyzývavě bránit v cestě zastrašováním 
a hrozbami, abyste se vrátili tam, odkud jste přišli. 
 
Pozvedněte svou ruku v jemném gestu a řekněte:  
   
"Nikdy nezapřu cestu Pána. Ani nikdy nezapřu existenci Ježíše Krista, jehož se lidstvo 
pokusilo zničit nejen během jeho utrpení na kříži, ale také v době pozdější. Já jsem zajedno s 
Ježíšem Kristem. Hovořím v jeho jménu. Kráčím s Ním. Pozvedl mě tak, abych já také, v 
pokoře, směl pomoci otevřít vaše srdce čisté lásce, kterou On ve svém srdci má pro vás a jen 
pro vás." 
 
Má vzácná armádo, povstaň teď, když vás vedu hrbolatou, ale božskou cestou k Novému ráji 
na zemi, který vás očekává. Prosím, zajistěte, že po cestě shromáždíte tolik mých 
zatoulaných dětí, že budeme moci být sjednoceni jako jedna rodina. 
 
Váš milovaný Ježíš 
Vykupitel a Vůdce všeho lidstva 
 
179. Bůh Otec: "Má ruka dopadne s velkou silou na národy, které legalizují 
potraty" 
Pondělí, 29. srpna 2011 v 00:05 
 
Přicházím ve jménu mého Syna Ježíše Krista. Já jsem Alfa a Omega, Bůh Nejvyšší. Přeji si 
dnes dát mým dětem ve světě toto poselství: 
 
Pro sílu modliteb se moje ruka ještě zdráhá potrestat člověka za spáchané hříchy. Avšak když 
se neodvrátí od hříchů vražd a potratů, pak sešlu na svět přísný trest. Už jste, mé děti, viděly 
můj hněv v zemětřeseních, záplavách, tsunami a v dalších ekologických zmatcích. Musím vás 
kárat, děti, neboť se nemůžete vyhnout potrestání za vaše zločiny proti vašemu bližnímu. 
 
Tyto hříchy potratů budou potrestány, až má ruka dopadne s velkou silou na ty národy, které 
trpí tuto ohavnost. Nebude vám dovoleno vraždit moje bezmocná stvoření, a bude-li vaše 
vláda vydávat zákony, které podporují tyto zbabělé praktiky, uvidíte, že můj hněv sestoupí na 



vás s takovou silou, že budete prosit o smilování. A i přesto potom nepřestanete přemýšlet, 
jak vzít život nenarozenému. 
 
Vraždy nebudou Mnou dále tolerovány. Budete zastaveni, a to brzy. Modlete se za tyto 
bezmocné bytosti a proste o spásu. Nepřijímejte takové zákony, vydávané vašimi vládami, 
které jsou řízeny pohany, nemající žádnou úctu k životu. 
 
Můj trest zemím, vinných z legalizace potratů, vyhladí celé národy. Vaše země budou 
rozděleny na malé části a pohltí je oceán. Vaše hanebné kliniky a nemocnice, kde provádíte 
tyto praktiky, budou zavřeny a vy, viníci mezi vámi, budete za vaše strašlivé zločiny vrženi 
do ohňů pekla. 
 
Přicházím, abych vám nyní dal toto varování. Nikdy neomlouvejte potraty. Postavte se na 
odpor ve vašich zemích a bojujte, abyste zabránili pokračování této globální genocidy. 
Budou-li vaše vlády pokračovat v zásazích mému stvoření svými hrůznými činy, pak budete 
mít co dělat s mocným pokáráním. 
 
Toto mé varování je jedním z nejvážnějších, dané lidské rase. Řiďte se jím. Vezmete-li život 
nenarozenému, potom Já vezmu ten váš. Modlete se usilovně, děti, za víru všech mých dětí, 
které pokračují v ignorování učení, které vám bylo dáno od počátku času. 
 
Bůh Otec 
 
180. Vyberte lidi, které znáte a přiveďte je před trůn mého Otce, abyste je 
zachránili 
Úterý, 30. srpna 2011 v 14:30 
 
Má vroucně milovaná dcero, moje srdce je těžké smutkem, když se dívám na mé drahé děti, 
které jsou lhostejné ke změnám ležícím před nimi. 
 
Miluji je tak, že pláču hlubokým zármutkem, když je vidím, jak tápou kolem a hledají Mne, 
ale nejsou schopni Mě najít. Vědí, že v jejich životech je chybějící článek, ale nemohou přijít 
na to, co to je. Tento spoj je láska. Já jsem Láska. Já jsem to, co hledají, ale nevědí, kde to 
hledat. Přesto stojím zde a čekám, čekám trpělivě na ně, až se ke Mně obrátí. 
 
Tak mnoho času je ztraceno, má dcero. Mé děti se dívají na všechna špatná místa, hledajíce 
spokojenost a pokoj, po kterých touží. Ale nebudou schopni je najít, dokud nepřiznají, že je 
to možné jen prostřednictvím pokory. 
 
Dokud si mé děti neuvědomí, že nemohou existovat bez lásky k mému Otci, Nejvyššímu 
Bohu, zemřou bez lásky a pokoje ve svých srdcích. Jsem unavený, má dcero. Kdyby jen ti, 
kteří Mě nevpustili dovnitř, se ke Mně obrátili. Kdyby jen zastavili svoji honbu za mocí, penězi 
a slávou, za pozemským majetkem, pak by poznali Pravdu. 
 
Potřebuji vás všechny, moji následovníci, abyste se neustále modlili za slepé duše, které jsou 
ztraceny. Nikdy se nevzdávejte, neboť vaše modlitby budou přineseny před trůn mého Otce. 
Prosím, modlete se takto: 
 
"Nejvyšší Bože, přicházím tento týden před tvůj trůn, abych úpěnlivě prosil za duše mých 
bratrů a sester, kteří odmítají uznat tvou existenci. Naléhavě prosím, naplň je tvými milostmi 
tak, aby otevřeli svá srdce a naslouchali tvému nejsvětějšímu Slovu." 
 



Prosím, vyberte ty duše, o kterých víte, že nechtějí znát Boha Otce a položte jejich jména 
před mého Otce. Váš dar modlitby bude odměněn jejich spásou. Jděte nyní, moje armádo, 
a připravte se na další stupeň v této duchovní válce proti Zlému. 
 
Váš milovaný Spasitel 
Ježíš Kristus 
 
181. Má armáda se rozroste na více než 20 miliónů 
Středa, 31. srpna 2011 v 21:00 
 
Má vroucně milovaná dcero, láska k tobě a k mým následovníkům Mne zaplavuje a přináší 
Mi velikou radost. Jak vás všechny miluji. Vaše oddanost, pokora, důvěra a čistá láska ke 
Mně se zvětšuje každým dnem. Cítíte to taky? Je to můj dar každé jediné z vás, mé čisté 
duše, které jste byly vytrženy ze svých každodenních životů, abyste Mě následovaly na 
cestě do ráje. 
 
Mé děti, které byly probuzeny Duchem Svatým, když byl v květnu vylit na svět, budou nyní 
ke Mně cítit oddanou zbožnost, jakou mnohé z nich před tím neznaly. Dávám nyní rychle 
dohromady svou armádu a ta se brzy rozroste do skupiny větší, než 20 miliónů duší. Čím 
větší armáda, tím silnější bude Duch Svatý, jenž spojí mé děti dohromady, jako jednu sílu 
v boji proti podvodníkovi. Moje Boží vedení je nyní vkládáno do vašich duší, ať si to 
uvědomujete, nebo ne. Je to, jako kdybyste uvnitř měli přepínač. Když moje láska zavolá, tak 
přirozeně odpovíte tím, že budete obracet ostatní ke Mně. Je to moc Ducha Svatého, která 
teď bude pociťována v každém koutu země. 
 
Všechna náboženství, víry, rasy, národy, odpoví nyní světlu Pravdy. Všechny jsou tak drahé 
mému Věčnému Otci. On se nyní sklání ke každému muži, ženě a dítěti, aby slyšeli jeho 
volání. Satan nebude schopen vydržet modlitby, které se teď modlí moji následovníci. Jeho 
spár se už brzy uvolní. Modlitby a víra mých následovníků ho přivádí k zuřivosti. Protože je 
bezmocný ve svých pokusech vnést pochybnosti do myslí mých věrných, zaměří svou 
pozornost na slabé hříšníky. Tyto děti, které jsou už tak zmatené a zničené smrtelným 
hříchem, budou teď k němu přitahovány. Vzhledem k temnotě jejich duší, nebudou se moci 
samy bránit. Modlete se usilovně, aby jejich duše mohly být zachráněny. 
 
Toto je doba, kdy moje církev, ačkoliv čelí mimořádným překážkám, které přinesl hřích, bude 
na zemi znovu vybudována mými následovníky. Bude to trvat nějaký čas, ale až se to stane, 
má církev se vrátí ke své bývalé slávě a bude obnovena ve své síle. 
 
Nakonec, spolu se všemi mými vyvolenými, vstoupí do slavného království mého Otce. Děti, 
sladkost této události, až svět bude zbaven Satana a všech zlých věcí, by měla být přivítána. 
To je ta nová éra míru na zemi, na kterou se musíte těšit. Děti, čas, který přichází, může být 
těžký. Zaměřte se na Mne a přežijete. Pak přijde mír, na který tolik čekáte. 
 
Váš milovaný Spasitel 
Ježíš Kristus 
 
182. Jak je těžké vystoupat schodiště do ráje 
Sobota, 3. září 2011 v 23:50 
 
Má vroucně milovaná dcero, nedělej si žádné iluze, posledních několik dnů mistr klamu 
odvrátil tvou mysl ode Mne. Přikládala jsi to faktu, že jsi byla zaměstnaná, ale to není tak 
docela pravda. Je velmi vychytralý a tak přerušoval každou jednotlivou minutu tvého dne. 



Během toho času sis byla vědomá, že jsi Mi nezasvětila ani chvilku, že je tomu tak? Cítila ses 
roztržitá a ztracená a pak sis uvědomila, že jsi beze Mne ve svém nitru prázdná. Byl jsem 
těsně u tebe po celou dobu, ale dovolil jsem, abys pocítila, že jsem tě opustil. Neboť nyní jsi 
zakusila zoufalství, jaké pociťují duše, které jsem kvůli hříchu odmítnul. Všechno z toho je 
důležité pro tvůj duchovní růst. I když se může zdát zbytečné, že jsem to dovolil, je to přece 
jen část tvého výcviku na cestě ke svatosti, kterou si přeji a kterou od tebe vyžaduji. Ty, má 
drahá dcero, budeš stále pociťovat jistou formu opuštěnosti Mnou, i když jen čas od času, 
tak jako mnohé jiné duše, které jsou na stejné cestě. 
 
Schody, které vedou k duchovní dokonalosti, jsou velmi dlouhé. Duše sestoupí jeden, dva 
i více schodů zpět pro jeden, jenž vystoupí směrem ke Mně. Prosím tě, má dcero, abys řekla 
všem mým následovníkům, aby se pečlivě připravili na výstup po tomto schodišti, který je 
naprosto podstatný před tím, než dosáhnete poslední schod. V mém poselství z 24. listopadu 
2010, kdy jsem ti poprvé pověděl o těchto schodech, jsem ti vysvětlil, jak někteří lidí stoupají 
po stupních až příliš rychle. Ale ty víš, že by to byla chyba. Buď si vědomá toho, že jsem to 
Já, kdo tě celý ten čas po těch schodech vede. 
 
Děti moje, dříve než dosáhnete poslední schody před dveřmi do ráje, musíte nyní vystoupat 
každý jednotlivý schod na tomto duchovním schodišti. Buďte trpěliví. Nebuďte rozmrzelí, 
když spadnete. Prostě vstaňte a začněte znovu stoupat nahoru. 
 
Děti, držím vás za ruku a povedu vás až nahoru, když Mi to dovolíte. 
 
Váš milovaný Spasitel 
Ježíš Kristus 
 
183. Poselství Panny Marie – opuštěnost smírčí duše 
Neděle, 4. září 2011 v 21:50 
 
(Toto poselství dostala vizionářka potom, co se modlila svatý růženec a potom, co se jí 
zjevila Blahoslavená Matka na dobu asi 20 minut v soukromé modlitebně). 
 
Přicházím ve jménu mého milovaného Syna, Ježíše Krista. Jsem svatá Matka Boží. 
 
Mé dítě, trpíš pro mého Syna a minulý týden nebyl pro tebe lehký, když jsi bojovala se silami 
zla, abys zůstala věrná mému drahému Synu. Přicházím dnes večer k tobě, abych se ti 
pokusila vysvětlit, co se stalo. Jako smírčí duše budeš zakoušet období pocitu opuštěnosti, 
kdy myšlenky na mého Syna budou vypuzeny z tvé mysli. Potom, když se budeš pokoušet 
zasvětit čas modlitbě, zjistíš, že se nedokážeš modlit. Posléze budeš zmatená a pak ti 
osamělost z nepřítomnosti mého Syna způsobí muka. Netrap se kvůli tomu, i když je to 
těžké. Je to forma utrpení, které musíš zakoušet jako smírčí duše. 
 
Prosím, modli se za odvahu a milosti, abys mohla přijmout tuto novou formu utrpení, která tě 
bude mást. Jdi každý den na mši a přijímej nejsvětější eucharistii, bez ohledu na to, co 
k tobě bude přicházet. Budeš ponoukána Zlým, aby ses obrátila zády k této práci. Brzy opět 
dovolíš, zase znovu, aby tvou duši přepadly pochybnosti. Popros všechny, aby se teď za tebe 
modlili. Neboť tvůj dar mému Synu stále zachraňuje duše všude. Nikdy na to nezapomeň, 
jakkoliv těžké bude tvoje utrpení. 
 
Mé dítě, já budu s tebou mluvit vždy, když se budeš cítit bezradně, protože já jsem tvá 
milující Matka. Budu vždy zde, abych tě ochraňovala a přiváděla k mému Synu tak, aby byla 
naplněna jeho přání. Jdi v lásce a pokoji. 



 
Tvoje milující Matka 
Královna pokoje 
 
184. Milovat svého bližního jako sebe sama je mnohem těžší, než si myslíte 
Neděle, 4. září 2011 v 22:00 
 
Má dcero, nyní je čas naslouchat mým pokynům a upozornit mé děti na přicházející dobu 
z hlediska přípravy všech mých následovníků na jejich potřebu setrvávat v každodenní 
modlitbě. Musí také přijímat mé Tělo ve formě nejsvětější eucharistie a modlit se za záchranu 
duší. 
 
Mé děti věnují více pozornosti mým poselstvím, než že by se shromáždily a modlily se za 
všechny mé děti každý den před Varováním. 
 
Podívejte se na své bratry a sestry mýma očima, které je vidí jako zázračná stvoření 
poskytnutá mým Věčným Otcem jako dar lidstvu. Každá jednotlivá duše je milována stejně. 
V pohledu mého Otce na ně nenajdete žádný rozdíl. 
 
Jestli vy, moji následovníci, Mě milujete, budete milovat i mého Otce. Následovně, pokud je 
vaše láska k mému Otci pravá, budete milovat i své bratry a sestry. Musíte zvláště projevit 
lásku těm, kteří vás mohou svým chováním urážet. Někteří vás budou napadat, vysmívat se 
vám a škodit vaší pověsti, což může ublížit vám a vaší rodině. Můžete je znát osobně, nebo 
mohou vám škodit svými činy, které mohou zle ovlivnit vaši schopnost oblékat a živit vaše 
rodiny. Nezáleží na tom, nakolik vám tito lidé škodí. Prosím vás v mém jménu, abyste přijali 
mé vedení. Modlete se za ně a zvláště za ty, kteří vám ubližují. Neboť když se za ně modlíte, 
rozpouštíte nenávist chrlenou Satanem. Nenávist, níž by mohly vytrysknout myšlenky na 
pomstu. 
 
To je jedno nejtěžší ze všech mých učení. Milujte svého bližního, jako sebe. Je to mnohem 
důležitější, než si myslíte. Pokud budete schopní dosáhnout tohoto činu velkodušnosti, 
pomůžete Mi naplnit můj plán k záchraně mnoha duší. 
 
Váš milovaný učitel a přítel 
Ježíš Kristus 
 
185. Držte vigilii Božího milosrdenství – Varování je již blízko 
Pondělí, 5. září 2011 v 21:00 
 
(Poznámka: Tento večer byla přijata dvě poselství Ježíše Krista. V prvním poselství, 
v soukromém sdělení, byly vizionářce oznámeny detaily časové periody, kdy se Varování 
uskuteční. Jejich zveřejnění je na uvážení vizionářky, která se rozhodla je k tomuto datu 
nepublikovat. Místo toho byly dány knězi, aby je bezpečně uschoval. Toto poselství bude 
zveřejněno potom, co se Varování uskuteční. Druhé poselství je poselství světu, jež 
následuje). 
 
Má milovaná dcero, čas už je velmi blízko. Modlitby pomohly mému milovanému vikáři, 
papeži Benediktu, vydržet vnitřní boj, kdy čelil silám zla. Jeho čas ve Vatikánu byl 
prodloužen. 
 
Vybízím všechny mé následovníky, aby se účastnili modlitebních shromáždění a vigilií Božího 
milosrdenství za všechny mé děti, které se vzdálily Mně a mému Věčnému Otci. Tyto děti 



nutně potřebují vaše modlitby. Nyní je zapotřebí mnoha modliteb, aby byly zachráněny. 
Nechejte sloužit mše za ty, kteří pro stav svých duší během Varování nemusí tělesně přežít. 
Ti potřebují vaše modlitby. Sjednoťte se. Držte se za ruce společně se Mnou. 
 
Váš milovaný 
Ježíš Kristus 
 
186. Panna Maria: Vždy naslouchej svému srdci 
Úterý, 6. září 2011 v 20:20 
 
Přicházím ve jménu mého milovaného Syna Ježíše Krista. Jsem vaše Blahoslavená Matka. 
 
Ty, mé dítě, budeš pronásledovaná. Podvodník dělá všechno, aby tě obelstil. Ty, mé dítě, 
musíš poslouchat pouze jediný hlas, a ten hlas je hlasem mého drahého Syna, Ježíše Krista. 
 
Vyzbroj se teď, mé dítě, neboť útoky na tebe se budou zvyšovat, stejně jako tvoje utrpení. 
Ty však, prostřednictvím milostí, které ti udělím, jimi projdeš. Zanech svých ustrašených 
myšlenek a dej stranou všechny pochybnosti. 
 
Nedovol zábavám, aby tě rozptylovaly, neboť je to nástroj mistra klamu. Nepřicházejí od 
mého Syna. 
 
Vždy naslouchej svému srdci, pak budeš znát Pravdu. Já, tvoje milovaná Matka tě miluji 
a tak prosím, dovol mi, abych ti nabídla veškerou svou ochranu před Zlým. 
 
Jdi v pokoji a lásce. 
 
Tvoje milovaná Matka 
Královna pokoje 
 
187. V té míře, v jaké bude sílit víra mých následovníků, se budou zvyšovat 
i útoky na ně 
Úterý, 6. září 2011 v 20:30 
 
Má vroucně milovaná dcero, jak jen pro Mne trpíš a jak silnou ses tím stala. 
 
Má ochrana je všude kolem tebe. Neboj se. Tak jako tato práce v obracení duší bude 
pokračovat, tak také budou pokračovat útoky Satana. Přijmi to a nedovol, aby tě to 
obtěžovalo. Povznes se nad tyto výzvy a udržuj svůj pohled stále na Mně. Pokud to tak 
uděláš, tak na ničem jiném nebude záležet.  
 
Totéž utrpení bude pociťováno všemi mými následovníky, protože Duch Svatý bude stále 
a mocně přitahovat duše všech mých dětí, ať už jsou kdekoliv. Jak poroste jejich důvěra 
ve Mne, tak také útoky na ně jinými lidmi budou narůstat. Moji následovníci si všimnou, že 
budou muset čelit sporům, mít co do činění s neobvyklými, urážlivými poznámkami 
a reakcemi nevěřících a bude pro ně těžké se s tím vyrovnat. Prosím, řekni jim, že to mají 
očekávat teď, jak se čas Varování blíží. 
 
Satan a jeho démoni, kteří jsou lidskému oku neviditelní, se snaží zničit lásku v duších mých 
dětí. Zasévá nedůvěru jedněch k druhým. Způsobuje spory a vnáší pochybnosti. Je plný 
nenávisti k lidstvu. Vyvolá válku mezi zeměmi, spolukrajany a třenice v rodinách. To jsou 
jeho oblíbené taktiky a vždy jsou znamením jeho vychytralého díla. 



 
Rozpoznejte, čím to ve skutečnosti je – Satan při práci. Bojujte s ním, děti, tím, že budete 
silní. Proste moji milovanou Matku, aby vás ochraňovala, neboť ona je jeho největším 
protivníkem. Satanova moc se ztrácí, když k ní voláte, aby vám pomohla. 
 
Tyto časy jsou výzvou pro všechny mé následovníky na celém světě. Satan se pokusí vás, 
mé děti, ode Mne odvrátit a využije k tomu vaše přátele, rodinu, kolegy, kteří se všemi 
myslitelnými způsoby, pod jeho vlivem, vás pokusí přesvědčit, abyste se ke Mně obrátili 
zády. 
 
Zastavte ho, jak už jsem vám řekl. Modlitba a oddanost Neposkvrněnému Srdci mé 
Blahoslavené Matky bude vaší zbrojí. 
 
Buďte nyní silní. Miluji vás. 
 
Váš milovaný Spasitel 
Ježíš Kristus 
 
188. Neobávejte se Varování – očekávejte je s radostí 
Středa, 7. září 2011 v 23:45 
 
Má vroucně milovaná dcero, řekni mým drahým dětem, že se nemusí Varování obávat. Mnozí 
budou vyděšení, a to je pochopitelné. Ti Mi ale musí pozorně naslouchat: Já přijdu ke 
každému jednomu z vás. Budete Mě vidět a cítit ve svém srdci a duši. Má přítomnost zaplaví 
vaše duše nejčistší láskou a soucitem, tak byste se měli radovat. Konečně Mě uvidíte a vaše 
duše bude obklopena láskou a vzrušením. 
 
Pokud jde o hříšníky a nevěřící, tak většina z nich prostě pocítí úlevu, že Já existuji. Neboť 
jejich prožitek mé svaté přítomnosti bude tou krví, kterou potřebují, aby zaplavila jejich duše 
a poskytla jim výživu, která jim už tak dlouho chyběla. Mnozí vytrpí muka, jaké jsem 
zakoušel Já, až uvidí své hříchy, jak se před nimi rozvinou. Budou nešťastní k smrti, až uvidí, 
jak Mě uráželi a budou Mě úpěnlivě prosit, abych jim odpustil. 
 
Děti vstoupivší do věku rozumu uvidí, jak Mě také skrze své hříchy urážejí. V mnoha 
případech ty děti, které popírají moji existenci, ačkoliv si pravdu uvědomují, se ke Mně 
rozběhnou. Budou Mě prosit, abych je obejmul, a nebudou chtít, abych je pustil. 
 
Dokonce ani ti nejzatvrzelejší hříšníci neuniknou tomu, že budou poznamenáni touto 
nadpřirozenou událostí. Děti, nevšímejte si toho, co se povídá. Nevšímejte si senzačních 
historek. Není se čeho obávat. Varování musí být očekáváno s čistou radostí ve vašich 
srdcích. 
 
S velkou láskou ve svém srdci očekávám ten čas, kdy budu všude po celém světě vylévat mé 
Boží milosrdenství na každého z vás. Je to ta chvíle, kdy později, pochopíte, jaké má vaše 
generace štěstí. Jak byste mohli nepoznat milosrdenství, které bude prokázáno lidstvu? 
V minulosti tak mnoho duší zemřelo v těžkém hříchu. Nyní, všichni hříšníci konečně poznají 
Pravdu. 
 
Pro mé děti není snadné připustit moji existenci, nebo existenci mého Věčného Otce. Bez 
důkazu materiálního charakteru Mě mnozí nechtějí poznat. Mnozí nemají zájem o Boží říši 
a ani v ni nevěří. Tato událost jim otevře oči pro jednoduchou skutečnost, že život nekončí 
tady na zemi. Že pokračuje do věčnosti. A to je důvod, pro který si musí připravit své duše. 



 
Varování jim ukáže, co musí udělat, aby to napravili. Nezapomeňte, děti, že jsem váš 
Spasitel. Miluji vás všechny takovým způsobem, že je to mimo vaše chápání. Očekávejte můj 
příchod s láskou a klidem. Neobávejte se dramatické podívané na nebi, ani barev paprsků, 
které se budou všude šířit, aby ohlásily můj příchod. To vás také připraví na tuto chvíli. 
 
Prosím, modlete se, aby všichni lidé ve svých srdcích pocítili radost, neboť tato chvíle bude 
znamenat pro lidstvo spásu v takovém rozsahu, že zachrání velký počet duší a umožní jim, 
aby vstoupili do Nového ráje na zemi. 
 
Váš milovaný Spasitel 
Ježíš Kristus 
 
189. Nikdy nevyhrožujte jiným v mém jménu 
Sobota, 10. září 2011 v 15:30 
 
Dnes k tobě mluvím, moje milovaná dcero, o potřebě poslouchat Mě ve všech věcech. Má 
dcero, všichni moji následovníci musí dodržovat Přikázání mého Otce, aby byli hodni mé 
lásky a věrnosti. I když mohou čas od času kolísat, vždy musí usilovat, aby se vždy řídili 
pravidlem lásky. Milujte jeden druhého a potřebám svého bližního dejte přednost před těmi 
vlastními. Potom všechno bude v pořádku. 
 
Ti, kteří se sami nazývají mými následovníky, musí být velmi opatrní na to, jak rozšiřují mé 
nejsvětější Slovo. Spadnou-li do pasti arogance a samolibosti, nebo když odsuzují jiné v mém 
jménu, velice Mě urážejí. Nikdy nevyhrožujte jiným lidem trestem, který by mohli ode Mne 
očekávat. Nikdy neříkejte jiným, že je potrestám, protože se cítíte z jakéhokoliv důvodu na 
ně rozzlobeni. Neboť když to uděláte, proviňujete se tím, že Mě zapíráte, protože 
překrucujete Pravdu tak, aby vyhovovala vašim vlastním představám. Nikdy se nepovyšujte 
nad jiné proto, že jste privilegovaní znalostí Pravdy. 
 
Děti, Já miluji všechny mé děti, i když chybují a bloudí. Když se chcete nazývat mými 
pravými následovníky, stále se za ně modlete. Všemi prostředky hlásejte Pravdu. Vždy jim 
říkejte o mé hluboké lásce k mým dětem. Nesmíte je ale nikdy soudit. Nikdy neříkejte jiným, 
že za své hříchy, nebo za to, o čem si myslíte, že hříchy jsou, budou Mnou nějakým 
způsobem potrestáni, protože k tomu nemáte právo. 
 
Moje dnešní poselství je jednoduché. Jestli Mě milujete a mluvíte v mém jménu, nesmíte se 
kvůli tomu povyšovat. Nesmíte nikdy svým bratrům a sestrám vyhrožovat nebo je v mém 
jménu očerňovat. 
 
Protože jste moji následovníci, mějte na paměti, že budete cílem podvodníka právě kvůli vaší 
víře. Takže musíte být opatrní, aby vás úskokem a lstí nepřivedl k tomu, že byste hřešili proti 
vašim bratrům a sestrám. 
 
Musíte zůstat silné, mé děti. Dávám vám toto poselství, abych vás vedl a udržel na správné 
cestě ke Mně. 
 
Váš milovaný Ježíš 
Král lidstva 
 
190. Nezáleží na tom, jaké je vaše náboženství, Bůh je jen jeden 
Neděle, 11. září 2011 v 19:15 



 
Má vroucně milovaná dcero, když mé děti cítí beznaději, úzkost nebo samotu, řekni jim, že 
se musí obrátit ke Mně. Nikdy před tím tolik mých dětí na celém světě nepociťovalo ve svých 
životech takovou prázdnotu. Bez vedení se stávají stále více zmatení, v důsledku potravy 
odpadu, kterou se živí. Každodenní zprávy v médiích je krmí příběhy, které ukazují 
přítomnost zla ve světě, s tak mnoha zeměmi ve zmatku a neklidu. Pak je zde nedostatek 
duchovní potravy, a místo ní dieta lží, v níž dostávají zprávy o zázracích, vzešlých ze světské 
ctižádosti. Všechny z nich – pokud by je chtěly dosáhnout – by je zklamaly. Pokud by se 
zaměřily na takové cíle, staly by se dychtivé dosáhnout těchto výšek, a znovu by byly 
zklamány. 
 
Nezapomeňte, mé děti, že Já jsem vaše potrava. Jen skrze Mne můžete najít opravdový 
pokoj, spokojenost a čistou lásku ve svých srdcích. Není možné, abyste získaly tento druh 
pokoje někde jinde. 
 
Obraťte se nyní ke Mně, vy všichni, kdo trpíte zármutkem ve svém srdci. Nechejte Mě vás 
podržet a utěšit vás. Protože vy, mé děti, jste moje ztracené, ale vzácné duše. Mnohé z vás 
se zatoulaly a nemohou najít cestu zpátky k mému stádu. Některé z vás si zvolily jiné stádo – 
stádo, které není moje. 
 
Naslouchejte mému volání, neboť když uslyšíte můj hlas ve vašich duších, poznáte Pravdu. 
Já jsem vaší cestou k mému Věčnému Otci. Nezapomeňte, že mnozí z vás, kteří dávají různá 
jména Bohu, Všemohoucímu Otci, mohou vyznávat stále téhož Boha – Bůh je jen jeden. Čas, 
ve kterém jeho sláva bude odhalena světu, je již blízko. Nezáleží na tom, jak vy sami si Boha 
vykládáte, Bůh Otec je Láska. Jeho milosrdenství je všeobjímající. Pojďte, obraťte se 
k Němu, ať už jste na světě kdekoliv. Čeká na vaše zavolání. 
 
Váš milovaný Spasitel 
Ježíš Kristus 
 
191. Trest může být zmírněn modlitbou 
Pondělí, 12. září 2011 v 12:00 
 
Má vroucně milovaná dcero, velmi brzy se svět zastaví a doba po Varování změní způsob, 
jakým člověk pohlíží na svět. Materiální radovánky a výstřelky vás už nebudou vzrušovat. 
Lidé se už nebudou chovat k idolům, které si udělali z celebrit a z bohatství, jako k bohům. 
Nikdo už nebude spěchat, aby soudil, nebo krutě zacházel se svým bližním. 
 
Tento nový svět, v době po Varování, bude místem, kde láska ke Mně a k Bohu Otci bude 
ctěna s vážností. Mnoho vůdců v zemích, kde neznají křesťanskou víru, budou vzdávat hold 
mému Otci. Ti, kteří jsou na důležitých pozicích a vládnou financemi lidu, se budou 
hromadně kát. Mnoho z nich se vzdá své moci a budou sdílet se svými bratry a sestrami 
chléb, jenž přichází od Boha Otce. Neboť tento chléb patří všem a je určen k tomu, aby byl 
sdílen všemi stejně. 
 
V důsledku Varování přijde mnoho dobrých věcí. Avšak mnoho duší nebude dost silných ve 
své víře. Ty se, naneštěstí, vrátí ke svým starým způsobům. Budou svedeny sliby moci, 
bohatství, vlády a sebelásky a odmítnou Boha Otce. Budou znát Pravdu, přesto jim to stále 
nebude stačit. Tito ubozí slabí hříšníci budou trnem ve vaší patě, děti. Bez vašich motliteb 
jejich hříchy způsobí pohromu ve světě, který jste během jeho nové očisty získaly zpět. 
 



Mé děti, modlitby jsou tak důležité. Musíte prosit Boha Otce, aby přijal vaši žádost, aby 
potlačil pronásledování, plánované těmito lidmi. Dostatek modliteb může odvrátit, a také 
odvrátí mnoho hrůz, které se tito lidé pokusí uvalit na svět. Tak mnoho z vás je slepých 
k plánu, jenž je tajně chystán za vašimi zády. Příznaky toho plánu neustále vycházejí na 
povrch, ale vy selháváte v tom, že byste je poznali. 
 
Mé děti, protože vaše víra roste, modlete se, aby Duch Svatý mohl být vylit na tyto hříšníky 
a zaplavil jejich duše. Já, váš drahý Ježíš, vás ochráním, moji milovaní následovníci. Pod 
mým velením vám dám pokyny k tomu, abyste se modlili ne právě jen za tyto padlé duše, 
ale zvláště za odstranění pronásledování obyčejných mužů, žen a dětí. Pokud by tito 
pachatelé, kteří se vzpírají mému Otci, pokračovali v terorizování nevinných lidí novými 
kontrolami, které zavedou po celém světě, tak neuniknou trestu. 
 
Těmto hříšníkům je dáváno to největší možné milosrdenství, od doby mého ukřižování. Oni 
mají zapotřebí, aby uvítali Varování, neboť je to naposledy, co jim bude nabídnuta příležitost 
k vykoupení. Jinak budou čelit strašnému trestu. Tento trest, který přinese ruka Boží 
spravedlnosti mého Otce, není žádoucí. I když tento Velký trest byl předpověděn, může být 
zmírněn silou modlitby. 
 
Váš milovaný Spasitel 
Král milosrdenství, Ježíš Kristus 
 
192. V církvi budou zavedeny změny, které budou protiřečit Božímu Slovu 
Úterý, 13. září 2011 v 15:15 
 
Má vroucně milovaná dcero, jsem to Já, Ježíš, zrozený v těle. 
 
Moje nejsvětější Slovo musí být nyní slyšeno mými posvěcenými služebníky všude na světě. 
Všichni moji následovníci musí sdílet tato poselství spolu s mými posvěcenými služebníky 
všech křesťanských náboženských směrů. Je naprosto nezbytné, aby byli povzbuzováni 
k tomu, aby slyšeli mé Slovo v tomto rozhodujícím čase, dříve než dojde k roztržce 
a k rozdělení do dvou táborů. 
 
Práce podvodníka pronikla mou církev na každé úrovni. Od nynějška, velmi brzy, pomalu ale 
jistě, uvidíte, jak budou mše svaté zkráceny. Uvidíte, jak budou odstraněny zvláštní modlitby 
a jak některé svátosti, jako zpověď, budou omezeny. Žádám teď mé posvěcené služebníky, 
aby Mně naslouchali a prosili o dar rozlišení. Jsem to Já, kdo vás volá, abych mohl zachránit 
vaše stádo. Jsem to Já, kdo chce otevřít vaše srdce, abyste mohli připravit plán pro tento 
poslední čas, který ohlásí úplně nový začátek světu. 
 
Velmi brzy budete vyzváni, abyste prokázali věrnost falešnému proroku. Pohlížejte na něj čím 
ve skutečnosti je, a posuzujte jeho práci, abyste viděli, zda nese plody. Neboť ovoce, které 
on a jeho otročtí stoupenci přinesou, bude zkaženo až do samého středu. Jedno jediné 
sousto z něj zničí vaši věrnost ke Mně. Dvě, nebo více soust vrazí takový klín mezi vás a mé 
Nejsvětější Srdce, že shledáte, že je skoro nemožné, abyste vstoupili do království mého 
Otce. 
 
Obezřetně pozorujte změny, které uvidíte se kradmo vplížit do vašeho vlastního duchovního 
úřadu. Některé z úprav se na začátku nebudou zdát, že by představovaly problém. Ale časem 
vám budou jisté změny vnuceny a vy budete přinuceni spolknout lži. Ty lži přijdou od Satana, 
jenž bude oblečen do roucha beránčího. 
 



Pro ty, čistého srdce: Okamžitě zjistíte a rozpoznáte ďábelskou vychytralost, která byla 
navržena ke zničení mé církve na zemi z jejího vlastního nitra. 
 
Nevyvolá moje Pravda vzdechy ponížení po celém světě, až moji kněží řeknou, že toto 
proroctví je zcela jistě lež? Jedinou lží, kterou přinesou, bude ta, kterou budou nuceni 
schválit, a která bude v přímém protikladu s mým Písmem svatým, daným lidstvu od samého 
počátku. Nikdy sobě nedovolte, abyste přijali nějakou jinou pravdu, než tu, která je obsažena 
v Bibli svaté. 
 
Bude zavedeno mnoho změn, které budou protiřečit Slovu mého Věčného Otce. Tyto změny, 
moji posvěcení služebníci, nebudou božského původu a vy musíte odmítnout tyto nepravdy, 
jestli Mi chcete zůstat věrní. 
 
Probuďte se. Vzepřete se těmto lžím, jimž budete muset čelit. Nikdy je nepřijměte. Slovo 
mého Věčného Otce se nikdy nezmění. Nemůže být lidstvem nikdy upraveno. Mnozí z vás 
budou tak zoufalí, že se budou cítit izolovaní od svých spolubratrů, posvěcených služebníků. 
Nebojte se, neboť je jen jedna strana, kterou si můžete vybrat. To bude ta strana, kde 
stojím Já. Není žádná jiná strana. 
 
Váš milovaný Spasitel 
Ježíš Kristus 
 
193. Proste o dar utrpení 
Středa, 14. září 2011 v 00:10 
 
Má vroucně milovaná dcero, tvé utrpení se zmírnilo a Já ti chci poděkovat za tento dar. Zase 
se vrátí, ale už je budeš schopná přijmout s mnohem větší radostí ve svém srdci. Potřebuji 
tvé utrpení, protože zachraňuje duše hříšníků, kteří by jinak skončili v pekle. Jednoho dne 
nahlédneš do jejich duší a budeš zaplavená láskou a radostí, až je uvidíš sedět vedle Mne 
u trůnu mého Otce. 
 
Hříšníci, jakmile se budou kát, budou přijati jako první. Budou vždy stát v první řadě, 
k velkému překvapení mých následovníků. Tyto duše Mně byly přineseny modlitbami 
a utrpením mých následovníků a mých vyvolených duší. Moji následovníci to pochopí, 
protože ve svém spojení se Mnou se budou radovat ze záchrany takových duší. 
 
Má dcero, nyní potřebuji, aby mnohem více duší bylo zachráněno. Prosím, modli se, abys ty 
a jiné vyvolené duše se naučily, jak utrpení může zvýšit počty těch, kteří vstoupí do 
království mého Otce. Vybízím je, aby prosili o milosti nutné k tomu, aby jim byl dán dar 
utrpení. Nezapomeňte, že když udělím dar utrpení, že je to speciální milost a taková, která 
přinese mnoho dalších duší do lůna mého srdce. 
 
Váš milovaný Ježíš 
Spasitel lidstva 
 
194. S Pravdou je obvykle zacházeno s mimořádnou opatrností a s úplným 
odmítáním 
Čtvrtek, 15. září 2011 v 23:50 
 
Má vroucně milovaná dcero, nyní se stáváš svědkem více podrobností o bolesti, jakou jsem 
trpěl během mého ukřižování. Opuštěnost. Zavržení. Izolace. Odmítnutí vlnou posměšků 
vyšlých z rukou držitelů moci a zvláště od mých oddaných následovníků. Dokonce moji 



vlastní apoštolové Mě odmítli v hodině nouze. Takže nesmíš být překvapená, že se ti to také 
stává. 
  
Dnes večer ti také byla ukázána vize Mne samotného, stojícího před mými katy, jimž jsem 
musel naslouchat, jak jejich hanebné lži odsoudily Mě a pravdu mého učení. Takže také 
s tebou a s mými následovníky bude takto zacházeno rukama těch, kteří nemohou přijmout 
Pravdu, nebo ji shledávají odpornou. 
 
S Pravdou, má dcero, je obvykle zacházeno s extrémní opatrností, s úplným odmítnutím 
a někdy je považována za rouhání. Neměj nikdy strach, protože slova, která ti dávám, nejsou 
nic než Pravda. Nesmíš se nikdy obávat zveřejnit to, co ti dávám. Proč bych ti dával 
nepravdy?  Proč bych se měl snažit podrýt tato poselství tím, že bych dovolil, aby do nich 
někdy pronikla nepravda? To by bylo v rozporu s vůlí Mého Otce. Dokonce i Satanovi nebude 
dovoleno mít na tato poselství vliv, bez ohledu na to, jak velice se o to snaží. 
 
Až se tato poselství stanou závažnější, stanou se předmětem debat a posměchu. Přesto 
budou k nim mnozí přitahováni, protože nemohou zabránit tomu, aby je uchopil Duch Svatý, 
jenž uvádí v pohyb jejich duše. 
 
Mé děti Mi časem budou děkovat, že jsem jim pomohl prodrat se zmatkem trnitého houští, 
které by jim zabránilo dosáhnout brány ráje, protože nyní, bez mého vedení, by byli ztraceni. 
Nenašli by sílu k tomu, aby bezpečně prošli branami Nového ráje, do nové éry míru na zemi, 
která očekává všechny ty, kteří se řídí Mnou a mým učením. 
 
Váš milovaný Spasitel a učitel 
Ježíš Kristus 
 
195. Čas míru a slávy je už téměř zde 
Sobota, 17. září 2011 v 18:50 
 
Má vroucně milovaná dcero, konečně si uvědomuješ, že když se cítíš odmítána, pak je to jen 
zrcadlový obraz mých vlastních muk. Když jsi se Mnou v jednotě jako právě teď, tak se od 
této chvíle stanou částí tvého života. Když lidé odmítají poselství, která zveřejňuješ, odmítají 
mé nejsvětější Slovo. Když je zpochybňují a napadají je, kritizují Mě. Když se na tebe dívají 
s opovržením, zesměšňují Mě. Když se vysmívají těmto poselstvím, dávají na kříž Mě. 
 
To, co cítíš, je jen zlomek mého utrpení, kdy se dívám se zármutkem na lidskou slepotu 
k pravdě o existenci mého Věčného Otce. Když se musím dívat na hříchy lidí, včetně hříchů 
věřících, pak cítím bolest a smutek nejsilněji. Tato muka sotva ustanou, ale jsou zmírněna 
utrpením smírčích duší. Jsou také zmírňována láskou, kterou Mi moji následovníci projevují 
svou oddaností ke Mně. 
 
Má dcero, přestože potřebuji utrpení, abych zachránil jiné ubohé, nešťastné duše, není to 
něco, co Mi působí potěšení. Je bolestné tomu přihlížet, ale cítím se tím utěšován. Má dcero, 
je tolik věcí, kterým se musíš učit a které jsou pro tebe těžké, abys jim rozuměla. Cesty 
Božího království nemohou být lidstvem pochopeny. Jednoho dne jim však porozumí. 
 
Vězte toto, mé děti: Těžké časy, které lidé po celá staletí museli snášet, jdou ke svému 
konci. Je to dobrá zpráva pro lidi, kteří projevují lásku bližnímu, a jako takoví, milují Mě. 
Přivede to ke konci i mé utrpení, které snáším, protože vás miluji. Tato láska je mocná 
a vždy plodná, a bude příčinou vaší konečné spásy. 
 



Jdi teď, má dcero, a přijmi utrpení s větším porozuměním ve svém srdci. Raduj se, protože 
časy míru a slávy jsou již téměř zde. 
 
Váš milující přítel a Spasitel 
Ježíš Kristus, Král lidstva 
 
196. Klasická chyba, kterou děláte, když se snažíte přijít blíže ke Mně 
Neděle, 18. září 2011 v 20:15 
 
Přicházím ve jménu Ježíše Krista, Syna Boha Nejvyššího. Já jsem On. 
 
Má vroucně milovaná dcero, proč lidé stále hledají odpovědi na otázku své existence pomocí 
vědy? Hledají a hledají, ale odpovědi, se kterými přicházejí, jsou nepravdivé a tak vzdálené 
skutečné existenci duchovní sféry království mého Otce, že se musíte za tyto duše modlit. 
 
Děti, Já vím, že přijmout pravdu o mé existenci a o existenci mého milovaného Otce je velmi 
těžké. Neboť pokaždé, kdy vaše oči zahlédnou Pravdu, Satan otočí vaši hlavu jiným směrem. 
Většinou použije logiku, aby přesvědčil mé děti, že království mého Otce je jen výplodem 
lidské fantazie. Potom použije pohodlí materiálního světa, aby vás přesvědčil, že právě tomu 
musíte dát přednost. 
 
Pak jsou zde duše, které Pravdu skutečně chápou. Dělají klasickou chybu, když se snaží ke 
Mně přiblížit. Je pro ně snadné, když už jsou materiálně zabezpečené, aby zajistily, že se pak 
budou moci na své duchovní cestě pohybovat vpřed. Ale tak to nefunguje. Musíte všemi 
prostředky chránit vaše rodiny a vaše domovy. Musíte živit ty, kteří jsou na vás závislí. Potom 
Mě musíte postavit na přední místo, před všechny světské věci. To bude váš cestovní pas do 
nebe. Bez Boha je člověk ničím. Žádný materiální přepych nenahradí – a ani by nemohl 
nahradit – Boží lásku. Ani nemůže být postaven na stejné místo, nebo mu být přisouzena 
stejná hodnota, chcete-li Mě skutečně vroucně přijmout do svého srdce. 
 
Důvěřujte Mi a to ostatní se už dostaví samo. Jestliže se pokoušíte udělat všechno na vlastní 
pěst, a lpíte na svém bohatství, abyste měli z obou světů to nejlepší, pak budete zklamáni.  
 
Mějte na paměti, že moje láska k vám bude živit vaše duše. Materiální bohatství bude živit 
přání vašich těl, ale ta se časem rozpadnou a vám nezůstane nic. 
 
Děti, prosím – ať je to jakkoliv těžké – nechejte Mě vás vést po cestě Pravdy k věčnému 
štěstí. Proste Mě jen o moji pomoc a Já vám odpovím. 
 
Váš milující učitel a Spasitel 
Ježíš Kristus 
 
197. Nejdůležitější událost od mého vzkříšení 
Pondělí, 19. září 2011 v 20:15 
 
Má vroucně milovaná dcero, mám v úmyslu přivést každého muže, ženu a dítě do mého 
Nového ráje na zemi, neboť kdyby i jedna jediná duše se ztratila, zlomilo by to mé srdce. 
Proto vzrostl počet mých poslů, které teď posílám do světa. Je tomu tak proto, aby mohli 
šířit mé svaté Slovo a vedli k obrácení.  
 
Nevysílám posly proto, abych děsil mé děti. Místo toho je úlohou mých poslů připravit každou 
osobu na této zemi tak, aby všichni byli hotovi a hodni v tomto Novém ráji žít. 



 
Mé děti, časy, ve kterých žijete, nejsou radostné. Zákon a pořádek se zhroutily. Chtivost 
způsobila, že vám vaše finanční stabilita byla ukradena. Oslavování sama sebe a posedlost 
ctižádostí způsobila, že vám vaše víra také byla vzata. 
 
Jako domácnost, ve které již není rodičovská kontrola 
Vy, mé děti, jste jako domácnost, ve které není rodičovská kontrola. Jako rozmazleným 
dětem je vám poskytováno všechno materiální pohodlí, po kterém toužíte, bez toho, že byste 
si je zasloužily. Je vám poskytováno jídlo, kvůli němuž se nemusíte lopotit. Všechno, co vás 
neuspokojuje, je nahrazeno zase jinou novinkou, jiným stimulem. A přesto vás nic 
neuspokojí nadlouho. Pak vznikají hádky mezi dětmi, každé se snaží, aby jedno ovládlo druhé 
a prosadilo vlastní zájmy. Potom může vypuknout skutečná válka. Nikdo se ale necítí 
odpovědný a tak si někdy ublíží s vážnými následky. 
 
Tak Já vidím svět. Mé děti jsou nešťastné, chybí ji duchovní útěcha, ale odmítají být vedeni 
mou církví. Má církev dnes nedokáže mít vliv na tak vzpurné obyvatele, kteří už nepovažují 
oddanost ke Mně za tak stimulující, jako hmotné potřeby těla. 
 
Válka ničí lidstvo a spirituální úpadek vytvořil na světě prázdnotu, jejíž vliv nyní většina z vás 
pociťuje ve svém srdci. Nic není takové, jak vypadá. Materiální nádhera se na povrchu třpytí, 
její světlo vábí ty, kteří touží po přepychu, ale za ní není nic než temnota. 
 
Já jsem Světlo, které vám chybí ve vašich osamělých, zmatených a trochu úzkostných 
životech. Proto uzrává čas, abych zakročil a vzal to do svých rukou. Vy, mé děti, to musíte 
přivítat a připravit se na mé velké milosrdenství. 
 
Musíte se modlit za vaše bratry a sestry a těšit se, abyste přivítali můj zásah s otevřenou 
náručí. Buďte pozitivně naladění. Buďte plní naděje. Důvěřujte Mi, že i těm nejzatvrzelejším 
hříšníkům bude poskytnuta úleva příchodem této velké události, nejdůležitější od mého 
zmrtvýchvstání. 
 
Váš milovaný Spasitel 
Ježíš Kristus 
 
198. Pochybnosti vás dělají silnějšími v lásce ke Mně 
Středa, 21. září 2011 v 22:00 
 
Přicházím ve jménu Ježíše, který přišel v těle a stal se člověkem. 
 
Má vroucně milovaná dcero, jsi nyní tak blízko mému srdci a přesto se cítíš tak daleko ode 
Mne. Jsou chvíle, kdy si myslíš, že jsi byla ode Mne oddělena, zatímco ve skutečnosti ses 
přiblížila těsněji k jednotě se Mnou. 
 
Tak silně teď, má dcero, posiluji tvoji důvěru, abys mohla pokračovat v hlásání mého Slova 
lidstvu. To je velice důležitá mise. Protože démoni, vypuštění v tomto čase Satanem 
v miliónech, na tebe útočí na každém rohu. První lidi, které použije, budou věřící, kteří už 
stojí v řadě, aby na tebe hodili první kámen. 
 
Jak se můj velký čin milosrdenství pro lidstvo blíží, také démoni se pokoušejí zastavit Pravdu 
a zabránit lidem, dobrým lidem, vynaložit čas, jenž od nich potřebuji, aby zachránili duše 
mých dětí, které nevěří vůbec v nic. Nedovol krutým pomluvám, které nabírají na síle, aby tě 
odváděly od mé práce. 



 
Dbejte teď na mé proroctví. Neboť za každého člověka, který v tomto čase bude prosit 
o odpuštění, třikrát víc duší může být zachráněno. Zvažte toto: Požehnání udělená lidem, 
kteří hledají odpuštění, bude dáno i rodinám těchto lidí. Každá duše, která se teď ke Mně 
modlí a žádá Mě, abych zachránil její nejbližší rodinu a přátele, obdrží v hojnosti mé 
milosrdenství. 
 
Mé děti, modlitba je vaší spásou. Čím více se budete modlit, tím více otevřu vaše srdce 
a odhalím moji Pravdu. Má přízeň k vám byla rozšířena takovým způsoben, jaký jste dříve na 
této zemi neviděli. Avšak nemohu vylévat na vás tyto mocné milosti bez toho, že byste o ně 
sami neprosili. 
 
Má dcero, buď si vědoma, že krutost, která tě vyděsí, se nyní projeví ve stupňujících se 
útocích na tato poselství. Nevšímej si toho. Zavři své oči. Zacpi si uši. Místo toho se modli, 
aby i takové duše byly osvíceny. 
 
Pochybnosti, má dcero, jsou zkoušky, jimiž budeš procházet nejen ty, ale i moji milovaní 
následovníci. Přesto, že mohou být znepokojivé, jsou Mnou dovoleny, aby vás učinily 
silnějšími ve vaší lásce ke Mně. 
 
Uvolněte se teď, mé děti. Přijměte mé Slovo. Žijte své životy tak, jak to od vás očekávám. 
Dejte své rodiny na první místo, před všechno ostatní. Nesmí být nikdy kvůli Mně 
zanedbávány. Modlete se teď s klidnou důvěrou a buďte ujištěny, že má proroctví se 
uskuteční podle příkazů mého Věčného Otce. Přijdou v dokonalém časovém sledu, který určil 
můj Otec. 
 
Mé děti, nikdy nezapomeňte, že mnohá tajemství daná mým vizionářům a prorokům, 
oznamující příchod budoucích událostí, byla zmírněna modlitbou. Mnoho, mnoho 
ekologických neštěstí bylo odvráceno oddaností projevené mé Blahoslavené Matce. Její 
oddaní stoupenci zabránili mnoha zemětřesením, záplavám a tsunami v důsledku svých 
modliteb. Modlitba dokáže být velmi mocná. Modlitby jediné osoby a její utrpení mohou 
zachránit národ. Mějte to na paměti. 
 
Já miluji všechny mé děti. Moc k tomu, abyste mohli zachraňovat jeden druhého, leží ve 
vašich rukou, děti. Nezapomeňte, co jsem už řekl dříve. Modlitba je vaše výzbroj proti zlu 
v tomto světě. Modlitba může zmírnit globální neštěstí. Vytrvale se modlete za mír ve vašem 
světě. Modlete se také za lehký přechod do Nového ráje na zemi, jenž očekává všechny mé 
děti hledající spásu. 
 
Váš milovaný Ježíš 
 
199. Vykládání budoucnosti není ode Mne 
Středa, 21. září 2011 v 23:30  
 
Má dcero, tato cesta se ti nyní stane obtížnější. Jsi připravena více, než si kdy pomyslíš. 
Neboj se, protože tvoje mise pomůže zachránit hodně lidí. Tvá úloha byla předpověděna 
a je řízena z nebe. Ty jsi nástroj. Já jsem tvůj Pán. 
  
Budeš mít úspěch v tomto nejsvětějším úkolu, neboť nemůže ztroskotat a neztroskotá. 
Chvílemi se můžeš cítit velmi skleslá, osamělá a bez odvahy. Přijmi to. Tvoje utrpení vede 
vzácné duše ke Mně v okamžiku jejich smrti. Tyto duše se teď modlí za tebe. Raduj se, 
neboť kdybys viděla lásku, kterou pro tebe vyzařují, plakala bys radostí. 



 
Moji svatí v nebi tě vedou a ochraňují od Zlého a tím jsou ti zajištěny mnohé chvíle oddechu, 
které tě překvapují a těší. Nikdy neváhej ve svém úkolu. Je to jedna z největších misí mé 
práce na zemi. Buď silná, odvážná a sebejistá, ale za každou cenu zůstaň pokorná. Jeviště je 
připraveno. Události, o kterých jsem mluvil, se teď rozvinou. Až se to stane, tak se ti také 
navrátí důvěra, protože budeš mít všechny důkazy, které potřebuješ. Ano, Satan se při 
několika příležitostech vmísil do tohoto díla. Dovolil jsem to, protože to zajistí, že vždy 
zůstaneš pokorná. 
 
Nezveřejňuj datum událostí. Netaž se, co přinese budoucnost lidem, kteří k tobě vznášejí 
dotazy. Vykládání budoucnosti nepochází ode Mne. Jediná budoucnost, kterou odhaluji, je 
spojená s duchovním prospěchem mých dětí. Buď vděčná, že ti byl dán tento velmi 
mimořádný dar. I když sis to nikdy vědomě nepřála, byla jsi formována k této práci už od 
tvého prvního nadechnutí a naplníš mé nejsvětější Slovo až do posledního výdechu. 
 
Jdi vpřed v mém jménu a pomoz Mi zachránit duše celého lidstva s láskou a radostí ve svém 
srdci. 
 
Miluji tě, má drahá dcero. Raduji se z tvé vřelé lásky ke Mně a k mé milované Matce. 
 
Tvůj Ježíš 
 
200. Panna Maria: Modlete se za moji ochranu po celém světě  
Čtvrtek, 22. září 2011 v 21:00 
 
Mé dítě, musíš prosit mé děti, aby se ke mně modlily, abych je v těchto časech mohla přikrýt 
svým nejsvětějším pláštěm. Práce podvodníka nabývá na síle a rozšiřuje se jako pustošící 
požár. Kontrola, kterou vykonává zlo, které vidíte všude kolem vás, je řízena jím a jeho 
armádou démonů. Ti způsobují mnoho bolesti a utrpení na světě. Modlitbou mého 
nejsvětějšího růžence mu zabráníte, aby způsobil škody, které má v úmyslu uvalit na tento 
svět. 
 
Modlete se, děti, ať už jste kdekoliv, za moji zvláštní ochranu před Zlým. 
 
Modlete se, abyste zmírnili utrpení mého milovaného Syna, jenž naléhavě potřebuje vaši 
útěchu. Potřebuje vaše modlitby, děti, protože hodlá ještě jednou zachránit lidstvo z jeho 
hříšných a svévolných životů. 
 
Modlete se teď, jako jste se nikdy předtím nemodlili. 
 
Vaše Blahoslavená Matka 
Královna pokoje 
 
201. Zármutek ze ztráty mých dětí, které se Mnou nechtějí mít nic společného 
Čtvrtek, 22. září 2011 v 21:30 
 
Má vroucně milovaná dcero, připrav svoji rodinu na Varování. Pros mé děti, ať už jsou 
kdekoliv, aby vyhledaly odpuštění svých hříchů. Jejich prosba musí vycházet z jejich srdce. 
Jinak během osvícení mým Božím milosrdenstvím zakusí pálivou bolest očistce, až budou stát 
přede Mnou, každičké z nich. 
 



Přicházející očista zanechá na vašich duších tak trvalou a nezapomenutelnou stopu, že 
zůstanete na věčnost v lůně mého srdce. 
 
Vy, kteří Mě znáte a milujete, prosím, připravte se na můj největší dar. Obstarejte si 
posvěcené svíce a svěcenou vodu a buďte připraveni se připojit v modlitbách ke svatým 
v nebi, abyste pomohli vykoupit duše všech mých dětí na celém světě. 
 
Poprvé ve vašich životech budete skutečně sami v mé společnosti. Bez jediného zvuku 
uvidíte mé ukřižování, a pokud jde o nevěřící, ti pak konečně pochopí pravdu mého utrpení, 
které jsem podstoupil pro lidstvo. 
 
Vy, mé děti, pochopíte a přivítáte můj velký dar milosrdenství, a bude vám dána síla, kterou 
znají jen svatí v nebi. Tato síla pak uková páteř mé nové armády. Tato velká armáda 
zachrání milióny jiných duší ze spárů armády vedené antikristem. Modlitba nyní zachrání 
a pomůže obrátit milióny, během tohoto mimořádného a rozhodujícího času od stvoření 
lidstva. 
 
Nechejte Mě, mé děti, vás už předem obejmout. Dovolte Mi vám dát odvahu a sílu, abyste Mi 
přinesli více duší. Potřebuji vaši lásku. Moje rány jsou otevřené. Můj zármutek kvůli ztrátě tak 
mnoha mých dětí, které se Mnou nechtějí mít nic společného, dosahuje svého vrcholu. 
 
Cítím se bezútěšně a sám. Pomozte Mi, děti, zachránit je, dokud je čas. I když můj velký čin 
milosrdenství přinese na svět Boží Světlo v intenzitě, která vám bude brát dech, bude to také 
čas smutku pro ty, kteří nebudou schopni vydržet tento šok. 
 
Prosím, nebuďte vyděšené. Přicházím s velkou láskou a soucitem ke všem z vás. Protože vás 
miluji, nyní zasáhnu, abych vás uchránil od ohavných činů prováděných globálními 
mocnostmi, které chtějí zredukovat světovou populaci. Chtějí to udělat pomocí kontroly. 
Nedovolím jim to uskutečnit. Můj Otec čeká. Přijme-li člověk hříchy, jimiž je vinen, pak se 
svět stane místem míru a lásky. Nebude-li dbát na poučení vzešlé z Varování, pak nebude 
ušetřen. Tehdy dopadne ruka mého Otce. 
 
Já jsem Ježíš Kristus  
Král a Spasitel všeho lidstva 
 
202. Bůh Otec: Antikrist a nová světová měna 
Pátek, 23. září 2011 v 21:30 
 
Má dcero, i když se svět může obávat Varování, musí přijmout skutečnost, že proroctví 
z Knihy Zjevení jsou před vámi. Svatý církevní stát je zrovna tak v nebezpečí, jako stát Izrael. 
Proroctví se začnou odvíjet, až svět bude pod vládou antikrista, jenž se vás pokusí ovládnout 
pomocí nové světové měny. Budete-li ovládnuti touto cestou, pak budete kontrolováni 
každým jiným způsobem. 
 
Velké varování zastaví tyto a jiné hrůzné činy, které jsou plánovány globálními mocnostmi 
a které jsou mimo chápání mých dětí všude na světě. Vy, nevinní pěšáci ve hře, kterou jste 
nevyvolali, budete chráněni rukou mé spravedlnosti. 
 
Povstaňte, mé děti a bojujte modlitbou se sérií tohoto zla. Globální vláda a perzekuce, které 
jsou právě v této chvíli tajně plánovány, mohou být zastaveny pomocí modlitby. Ne všichni 
z vás můžete být, nebo budete zachráněni, neboť takové už je sevření antikrista, kterému 
budete vystaveni. 



 
Mé děti, Satan nikdy nezvítězí. Nebyla mu poskytnuta taková síla, a jak se jeho sevření již 
začíná uvolňovat, stáhne nyní tolik duší, kolik bude jen moci, do propastí pekla spolu se 
sebou. Pláču v hlubokém zármutku pro mé krásné stvoření, a pro moje vzácné duše. 
Ach, kdyby jen naslouchaly Pravdě. 
 
Vědecké hodnocení je nesmysl, neboť žádná věda nenahradí realitu mého Božího království. 
Nikdo na zemi nemůže obsáhnout krásu a zázraky, které vás všechny očekávají, neboť jsou 
nepopsatelné lidskými slovy. 
 
Brzy porozumíte plánům, které mám připraveny k záchraně světa z rukou podvodníka. 
 
Miluji vás všechny a budu chránit mé následovníky v každé fázi jakékoliv plánované 
perzekuce. 
 
Svůj pohled směřujte na Mně. Otevřete svou náruč a dovolte Mi, abych vás všechny držel 
a ochraňoval. 
 
Mé děti, které věří ve Mne, se nemají čeho bát. 
 
Váš milující Stvořitel 
Bůh Nejvyšší 
Bůh Otec 
 
203. Vysvětli hrůzu pekla těm, kteří jsou slepí k existenci Satana 
Sobota, 24. září 2011 v 22:15 
 
Má vroucně milovaná dcero, proč lidé vytrvale pokračují v popírání existence pekla? 
 
Mnoho mých dětí, které samy sebe považují za moderní ve svých názorech, veřejně popírají 
existenci pekla, když se vyznávají ze své víry v Boha, Věčného Otce. Uvádějí v omyl mé děti, 
když používají omluvu, že Bůh je vždy milosrdný. Tím, že přesvědčí mé děti, že všechny 
půjdou do nebe, se nevědomky stávají odpovědnými za ty, kteří následují jejich falešné 
učení. 
 
Satan existuje, a proto existuje i peklo. Peklo je místo, kam Satan vede ty duše, které mu 
projevují na zemi věrnost. To jsou duše, které potlačí všechny myšlenky na Boha a podporují 
přijetí špatného jednání ve světě. V některých případech mohou lidé dokonce prodat svou 
duši Satanovi, výměnou za život v bohatství, za slávu a moc. Mnozí lidé v hudebním 
průmyslu tak učinili už dávno. Neznepokojují se, pokud jde o způsob, jímž mu projevili svou 
věrnost, který je velmi často prováděn v inauguračních skupinách pomocí okultních praktik. 
 
Na druhé straně jsou ti, kteří žijí to, co prostě považují za bezstarostný život vyplněný 
zábavou, kdy stále dychtí po sebeuspokojení. Jsou to právě tyto duše, které jsou při příchodu 
k branám pekla otřeseny a nedůvěřivě vrtí hlavou nad osudem, který je čeká. Nemohou 
přijmout fakt, že hrůzu, které čelí, si samy připravily svým vlastním jednáním. Svobodu, která 
jim byla na zemi dána, zneužily ke všemu, co uráží a zraňuje Boha. 
 
Mé děti, prosím, vysvětlete hrůzu pekla těm, kteří jsou slepí k existenci Satana. Nezáleží na 
tom, jestli se smějí, nebo vás zahrnují urážkami. Je to vaše povinnost je varovat o strašném 
osudu, jenž očekává všechny ubohé duše, které tam skončí. 
 



Ateisté, kteří si na své smrtelné posteli myslí, že jejich utrpení skončí posledním výdechem, 
slyšte Mě teď: Vy, kteří popíráte existenci Boha na zemi, přestože během vašich životů vám 
byla Pravda odhalena, vaše utrpení v plamenech pekla bude pouze začátkem věčného 
zatracení. Vy, moje ubohé duše, tím, že jste Mě ze své svobodné vůle odmítly, provinily jste 
se těžkým hříchem. Místo Mne, jste si vybraly Satana. Po vaší smrti vás bude očekávat. Já 
nebudu nikde k nalezení. Potom už bude příliš pozdě, abych vám projevil své milosrdenství. 
 
Modlete se, modlete se všichni z vás, abychom společně mohli zachránit tyto duše. Satanovi 
nesmí být dovoleno, aby tyto duše ukradnul. Pomozte Mi je zachránit, dokud ještě žijí na 
zemi. 
 
Váš milovaný Ježíš 
 
204. Nyní jsem vyslal mé proroky do světa 
Neděle, 25. září 2011 v 11:45 
 
Má vroucně milovaná dcero, jak přesvědčit mladé lidi a ty, kteří jsou v zajetí svého 
uspěchaného a jalového životního stylu? To je výzva, kterou ti teď předkládám. 
 
Tvým úkolem je použít každý dostupný nástroj moderní komunikace, abys přesvědčila 
mladou moderní společnost o pravdě mé existence. Slibuji, že všechny ti mladí lidé, k nimž 
se těmito prostředky dostane Pravda, budou cítit moji přítomnost, jakmile budou číst má 
poselství. Rozšiřuj je teď a obracej duše, má dcero, v každém koutu světa. To je úkol, pro 
který jsi byla vybrána. Energickým šířením mého Slova může být osloveno více lidí. Použij 
internet a média. Moji následovníci, kteří se také zapojí do tohoto úkolu, budou časem šířit 
Pravdu po celém světě. 
 
Tato mise teprve začala. Základy byly položeny. Teď, v souladu s přesným načasováním 
mého Otce, svět bude věnovat pozornost těmto Božím poselstvím. 
 
Slíbil jsem, že se vrátím. Abych připravil cestu, poslal jsem teď do světa mé proroky, včetně 
tebe, má dcero. Mnoho z nich nyní odpovídá na mé volání v každé zemi světa, i když jejich 
hlasy jsou slabé. Časem také oni budou slyšeni, aby mohli hlásat moji slávu a oznámit můj 
návrat. 
 
Dříve než se tento slavný návrat uskuteční, uplyne ještě nějaký čas. Do té doby připravuj mé 
děti. Varování obrátí milióny, ale to bude jen začátek. Doba po Varování bude – a bude 
muset být strávená péčí o duše, aby se zajistilo, že budou náležitě připraveny a způsobilé 
vstoupit do Nového ráje mého Otce na zemi. 
 
Budete muset hodně snést, děti, ale máte toho tolik, na co se těšit, až se vám otevře ten 
zázračný věk pokoje, radosti a štěstí na zemi. Teď je od vás vyžadována vytrvalost. Těm, 
kteří budou vzývat Ducha Svatého, bude dána odolnost a výdrž. Vy pak, moje armádo, 
pozvednete duše těch, které už se blíží ke Mně. Nenechejte ani jedinou z těchto duší se 
zatoulat a ztratit se v pustině. Modlete se za ně. Projevte jim lásku a porozumění. Nikdy jim 
neříkejte, že jsou zatracené, nebo neobviňujte je z hříchu, protože to je těžkou urážkou 
v mých očích. Místo toho buďte rázní, ale laskaví. Prostě jim řekněte Pravdu. Potom už to 
bude záležet jen na nich. 
 
Děti, nemůžete získat všechny duše. Můžete udělat jen to, co je ve vašich silách. 
 
Váš milovaný Ježíš 



 
205. Nahlédnutí do mého ukřižování 
Pondělí, 26. září 2011 v 23:45 
 
Má vroucně milovaná dcero, dnes večer jsem ti dal poprvé nahlédnout do mého ukřižování, 
a to tě překvapilo. Přesto však to, co jsem ti odhalil, má obrovskou důležitost. 
 
Mnoho vlažných věřících si myslí, že když jsem byl ukřižován, že jaksi – protože jsem byl 
Otcův Syn – jsem netrpěl fyzickou bolestí, jakou by trpěl každý jiný člověk. Jsou také toho 
názoru, že vzhledem k mému božskému původu jsem neměl strach, nebo bych jej ani 
nemohl mít kvůli síle, kterou jsem dostával od Otce. 
 
Pravda je zcela jiná. Cítil jsem se velmi osamělý a vyděšen. Mé chvíle v zahradě 
Getsemanské byly strašné, protože jsem měl lidskou přirozenost. Vzpomeňte si, že jsem 
přišel v těle. Měl jsem stejné pocity bolesti a zármutku, tak jako každý člověk. Mnoho lidí to 
nechápe. 
 
Cítil jsem se opuštěn mým Věčným Otcem a moji apoštolové Mě brali určitým způsobem za 
samozřejmost a neudělali nic, aby Mě utěšili v těchto strašných hodinách. 
 
Když jsem stál před svými katy, třásl jsem se strachem a mohl jsem sotva odpovídat na 
jejich obvinění. Cítil jsem se jako jakákoliv lidská bytost, čelící kruté popravě. Má důstojnost 
zůstala nedotčená, protože jsem věděl, jakou oběť jsem musel přinést lidstvu. Vím, že je to 
paradox, ale cítil jsem během tohoto utrpení ve svém srdci také lásku a radost. Neboť jsem 
věděl, že má smrt vás zachrání, mé děti, pro věčnost. Přesto teď chci, abyste se zeptali sami 
sebe, kolik z vás může být zachráněno mou smrtí na kříži? Kdo chce být zachráněn a kolik 
z vás skutečně chápe její význam? 
 
Kvůli mé smrti mohou nyní duše vstoupit do nebe. Vědí ale také, že se tak stane jen na 
základě jejich vlastní volby a prostřednictvím jejich svobodné vůle, kterou dostali? Víra 
v Boha Otce musí být vaše priorita. Přijďte nejdříve ke Mně a Já vás k Němu zavedu. Držte 
se mého učení, které vám bylo dáno Biblí svatou. Milujte svého bližního. Udržujte svou víru 
jednoduchou. Zůstaňte u vyrovnaného pojetí vaší víry. Milujte Mě. Modlete se ke Mně. 
Zbožňujte Mě. Dovolte Mi, abych vás svým něžným srdcem miloval tak, aby moje Boží 
přítomnost mohla zaplavit vaše vzácné malé duše. Já jsem váš. Vy patříte Mně, děti. Je to 
tak jednoduché. 
 
Čím více se budete modlit, tím blíže k sobě budeme. Tím těsněji budou vaše srdce propojena 
s mým. 
 
Váš Ježíš 
Spasitel lidstva 
 
206. Bůh Otec: Satanovy dny na této zemi jsou už skoro u konce  
Čtvrtek, 29. září 2011 v 20:15       
 
Já jsem Alfa a Omega. Já jsem Bůh Otec. 
 
Má milovaná dcero, čas se již blíží, aby se svět stal svědkem milosrdenství, které lidstvu 
projeví můj drahý Syn Ježíš Kristus. 
 



Mnoho zlých sil existuje ve velkém množství ve ztracených duších, které slíbily věrnost mistru 
klamu, Satanovi. Také ony jsou připraveny na Varování a arogantně věří, že moc, slíbená jim 
Satanem je nasměruje do nového světského ráje, který si vytvoří samy. To je ta největší lež, 
které se Satan dopustil a jíž podlehly. Temnota jejich duší je taková, že jejich srdce nebudou 
mít soucit s těmi, kdo věří ve Mě, Boha, Stvořitele všech věcí. Avšak moc, kterou mají, je již 
slabší. 
 
Satanovy dny na této zemi jsou již téměř u konce. Ale on, Satan, si neodpočine, dokud 
nepolapí milióny těchto svedených a oklamaných duší. Modli se za ně, má dcero, neboť 
nemají žádný cíl. Jsou rozpolcené a ve své panice se pokusí o vše, co budou jen moci, aby 
ovládly mé děti kontrolou jejich světského majetku. 
 
Řiďte se nyní mým Slovem. Lidstvo nemá žádnou moc. Jedinou moc vám dá modlitba, která 
bude vaší zbrojí proti těmto zkaženým lidem. Oni, kteří jsou ve smrtelném hříchu, urazili Mě 
a mé drahé stvoření, a proto budou pykat. Tak mnoho událostí se stane před očima 
nevěřícího světa. Tak mnoho mých dětí bude zmateno a šokováno, až pocítí utrpení očistce 
a pekla. 
 
Všichni hříšníci zakusí během Varování a po něm, jaké by to bylo, kdyby ztratili své životy. Ti, 
kteří žijí v hříchu, budou trpět tou samou spalující očistou jako ty duše v očistci, které čekají 
na vstup do mého nádherného království. Ti, kteří jsou ve smrtelném hříchu, zakusí hlubokou 
beznaděj a temnotu ohňů pekla. Toto utrpení nebude trvat příliš dlouho a pak budou znovu 
zakoušet svět, ve kterém žili před Varováním. Tento svět však bude velice jiný, než ten 
dřívější. Protože jejich oči budou konečně otevřeny pravdě o nebi, pekle a očistci. Potom se 
budou muset rozhodnout, jakou cestou chtějí jít. Mohla by ses, má dcero, domnívat, že 
půjdou cestou k mé Boží Lásce a soucitu, ale u mnoha zatvrzelých hříšníků tomu tak nebude. 
Budou tak zamoření falešnými a prázdnými sliby podvodníka, že se vrátí, aby šli jeho 
směrem. Budou bojovat, zápasit a vlivem démonů vypuštěných Satanem, uvolněných 
z hlubin pekla, dovolí svým duším, aby byly vtaženy do ďábelského plánu k ovládnutí světa. 
 
To je naléhavé volání ke všem, které vás vyzývá, abyste upřímně hledali vykoupení z vašich 
svévolných životů. Máte ještě čas to udělat, ale udělejte to brzy. 
 
Připravte se prosit o milosrdenství. Miluji vás všechny, mé děti. Tato velká událost je pro 
dobro všech mých dětí. A tak místo strachu, dovolte mé lásce, aby vás objala a posílila vás. 
Takto překonáte utrpení, které je před vámi. 
 
Váš milující Věčný Otec 
Bůh Nejvyšší 
 
207. Následky Varování 
Čtvrtek, 29. září 2011 v 20:45 
 
Má vroucně milovaná dcero, teď když se Varování blíží, prosím, požádej mé milované 
následovníky, aby se modlili a s vděčností se radovali z velkého milosrdenství, které můj 
Věčný Otec udělil lidstvu. 
 
Jen díky tomuto slavnému činu čisté lásky bude moci být zachráněno více lidí, aby se těšili 
z éry pokoje na zemi. Buďte vděční, že žijete v těchto časech, neboť budou zachráněny 
milióny lidí, kteří by jinak nikdy nevstoupili do bran nebe. 
 



Přípravy jsou dokončeny. Připravte ve vašich domovech posvěcené svíce a zásobu vody 
a jídla, aby vydržely několik týdnů. Následky Varování budou těžké, ale nesmí vás to vyděsit. 
Místo toho pocítíte úlevu, neboť utrpení by mělo být nabídnuto v díkůvzdání za věčný život, 
jenž je nyní poskytnut mým vzácným duším, které přijmou tento velký dar. 
 
Buďte v pokoji. Důvěřujte Mi a mějte na paměti, že Já jsem váš Spasitel a nabízím věrným 
duším v každém okamžiku ochranu. Jdu s vámi. Vedu vás. Držím vás za ruku s něžnou 
láskou. Patříte Mi a Já vás nikdy nenechám odejít z mého Nejsvětějšího Srdce. Vy, moji 
následovníci, jste obklopeni milostmi, které potřebujete, abyste přežili Varování. 
 
Váš milovaný Ježíš 
Spasitel a Vykupitel všeho lidstva 
 
208. Zatvrzelé duše budou Varování těžce pociťovat 
Pátek, 30. září 2011 v 21:15 
 
Má vroucně milovaná dcero, můj úkol obrátit duše ke Mně nabývá na intenzitě.  
 
Prosím, varuj tolik lidí, kolik jen můžeš, aby připravili své duše na Varování. 
 
Informuj všechny kněze, řádové sestry, biskupy a jiné větve církve, které věří v mého 
Věčného Otce, aby naslouchali mému Slovu, Tolik dětí je v takové temnotě, že Světlo mé 
Boží slávy poraní jejich duše. Pocítí skutečnou bolest, protože nebudou schopny snést tento 
veliký projev mého milosrdenství. 
 
Někteří lidé se pobaveně usmívají nad těmito svatými poselstvími. To Mě zarmucuje. Ne 
proto, že nevěří tomu, co jim touto cestou říkám, ale proto, že nechtějí věřit ve Mne. Neboť 
všichni, kteří se obávají o své milované, ať se modlí, aby očista, které budou čelit během 
Varování, je nakonec přivedla do mého srdce. 
 
Prosím moje následovníky, aby se nyní chránili před Satanem. Musí pokropit každý kout 
svého domova svěcenou vodou, nosit Benediktinský kříž a mít u sebe růženec. Modlete se 
také k sv. Michaeli archandělu. Satan a jeho armáda následovníků udělají cokoliv, aby vás 
přesvědčili, že to nejsem Já, kdo k vám mluví. Satan a jeho démoni vás začnou mučit 
a vnesou do vaší mysli strašlivé pochybnosti. Vy, mé děti, ho můžete zastavit, když se 
budete řídit mými pokyny. Žel, obrátí mysl slabých duší tak, že Mě úplně odmítnou. 
 
Zatvrzelým duším nebude Varování připadat snadné. Budou se přít o to, jakým způsobem Mě 
urazily. Dokonce i spalující ohně pekla, které budou zakoušet během Varování, nevymýtí 
jejich pochybnosti o mé existenci. 
 
Mnozí budou rozšiřovat lži o Varování, potom, co se uskuteční. Oni, pohané, kteří jsou otroci 
Satanovi, vymyslí lež, kterou všude rozšíří. Vynesou vědecké argumenty, aby svými důvody 
zamluvili tuto událost. Nebudou chtít slyšet Pravdu. Musíte se za ně modlit. Tak silné je 
Satanovo sevření, kterým drží svět, že mé jméno nebude ani šeptem zmiňováno na 
veřejnosti. Na diskusi o mé existenci na zemi bude pohlíženo jako na trapné téma 
k rozhovoru. 
 
Dnes je moje jméno užíváno hlavně ve špatné mluvě, nebo hůř, ve vyklouzlé kletbě. Ale 
poslyšte Mě teď. Mé jméno bude slyšeno a přijímáno znovu těmi, kdo se po Varování obrátí. 
Pak bude mé jméno užíváno mými dětmi, když se budou ke Mně modlit. 
 



Váš milovaný Ježíš 
 

209. Panna Maria: Mistr klamu se také připravuje na Varování 
Sobota, 1. října 2011 v 20:30 
 
Mé dítě, modli se za všechny duše, které odmítly mého Syna a které jsou na to hrdé. 
 
Blíží se už čas, kdy můj Syn se ještě jednou pokusí zachránit svět od zatracení. Je důležité, 
mé dítě, abys byla stále poslušná ve všech věcech, které můj drahý Syn od tebe požaduje. 
 
On trpí a chce zachránit všechny z vás ze sevření podvodníka. On, mistr klamu, se také 
připravuje na Varování. Zatímco můj Syn, prostřednictvím svého milosrdenství, hodlá 
zachránit duše všech, on, podvodník, se je pokusí přesvědčit, že Varování byla jen iluze. 
 
Satanovi musí být zabráněno, aby polapil tyto nic netušící duše. Zahrňte je do svých 
modliteb, neboť jsou to ty, které vaše modlitby potřebují nejvíce. 
 
Vaše Blahoslavená Matka 
Královna Nebes 
 
210. Radujte se, až nebesa vybuchnou, neboť budete vědět, že přicházím 
Neděle, 2. října 2011 v 15:00 
 
Má vroucně milovaná dcero, ustálené vzorce počasí jsou nyní proměnlivé, jako další znamení 
toho, že se časy brzy změní. Budete svědky ještě jiných změn. Slunce začne pulzovat 
a otáčet se před zraky světa, jako by bylo připraveno na Varování. 
 
Můj kříž se objeví nejdříve. Budete šokováni, ale je vám to dáváno jako znamení, abyste 
mohli připravit své duše a prosit o vykoupení z hříchů, kterých jste se dopustili. Když to 
uděláte, nebudete trpět během Varování. 
 
Moji následovníci, modlete se, modlete se, modlete se, kdekoliv jste. Radujte se, až nebesa 
vybuchnou, neboť budete vědět, že Já opravdu přicházím do světa. Konečně Mě lidstvo 
nebude schopno popřít. Má láska bude vyzařovat do každého koutu světa, až se budu 
pokoušet přitáhnout všechny duše, ať už jsou kdekoliv. 
 
Tato událost bude tak neočekávaná, že svět se zastaví ve velkém ohromení. Až se lidé 
pomalu vzpamatují, mnozí si stále nebudou jisti tím, co se vlastně stalo. Když přicházím Já, 
tak přijde také Satan a démoni z pekla a budou se snažit pozřít duše mých dětí. Proto vás 
všechny musím naléhavě žádat, abyste vykropili váš domov svěcenou vodou a měli všude 
posvěcené svíce. Musíte chránit sami sebe. 
 
V době před Varováním, vás prosím o toto: Modlete se za všechny, kdo nemohou ve svých 
srdcích přijmout pravdu mého učení. Modlete se zvláště za ty, kdo vynakládají obrovské úsilí, 
aby Mě popřeli, přestože jsou si vědomi mého ukřižování, které je zachránilo. 
 
Vzpomeňte si, zemřel jsem pro každého jednoho zvlášť, abych vás zachránil. Vzpomeňte si, 
že tentokrát přicházím, abych vás zachránil znovu, každého jednoho z vás. Nikdo z vás 
nebude vyloučen. 
 



Nyní, mé děti, přichází příležitost, abyste si zajistily místo v éře pokoje na zemi. Proč byste 
nechtěli mít na ní účast? Proč by si měl kdokoliv vědomě vybrat hlubiny pekla výměnou za 
tento velký dar? 
 
Radujte se. Modlete se. Vzdávejte díky Bohu Otci pro toto Velké varování. Přijměte tento dar 
s láskou a radostí ve svých srdcích. 
 
Váš Spasitel 
Ježíš Kristus 
 
211. Nikdy vás neopustím, děti. To je důvod, proč přicházím. 
Pondělí, 3. října 2011 v 12:30 
 
Má vroucně milovaná dcero, mluvím dnes k tobě z potřeby, abys pochopila co Varování 
vlastně je a abych rozptýlil jakýkoliv zmatek, jenž je obklopuje. Mnoho lidí je vystrašeno 
a myslí si, že je to den posledního soudu. Ale tak to není. Má to být den slavného Božího 
milosrdenství, které obklopí veškerý svět. Mé paprsky milosrdenství budou vylévány na 
každou jednotlivou duši, muže, ženu a dítě. Nikdo nebude vyloučen. Nikdo. 
 
To je můj návrat, abych vás ještě jednou zachránil. Cožpak jste nevěděli, že jsem byl vždy 
pohotový k milosrdenství? Že bych nikdy nečekal na poslední soud bez toho, že bych se 
nepokusil vás všechny ještě jednou zachránit? 
 
To je očista, o které jsem mluvil. V době, vedoucí k této velké události, musel svět na pár let 
zakusit očišťování. Dovolil jsem, aby lidstvo utrpělo ztráty a získalo pokoru prostřednictvím 
globálního kolapsu finančních trhů, i když jsem jej nezpůsobil. Ten byl zosnován ďábelskou 
chamtivostí globálních skupin v mocenských postaveních, i ve vládních kuloárech na celém 
světě. A proto, kvůli tomuto utrpení, budou teď milióny lidí připraveny slyšet mé Slovo 
a přijmout mé milosrdenství. Jinak by k tomu připraveny nebyly. Není se čeho obávat, jestli 
Mě milujete a žijete podle přikázání, která byla dána světu Mojžíšem podle pokynů mého 
Otce. 
 
Očekávejte můj příchod v předjímání lásky a radosti a buďte vděční, že žijete v dnešním 
světě, že obdržíte můj veliký dar spásy. Nikdy vás neopustím, děti. To je důvod, proč 
přicházím. Je to proto, že vás tolik miluji, že to všechno dělám. Je to proto, že jsem vás chtěl 
připravit a přivinout těsněji k mému srdci, že jsem prostřednictvím mé milované dcery dal má 
poselství světu. 
 
Tato poselství budou pokračovat i po Varování, aby vás pokud možno co nejvíce uvedla do 
mého učení. Mé Slovo, obsažené v těchto svazcích, na něž se odkazuji jako na Knihu Pravdy, 
vytvoří novou křesťanskou armádu, která bude bránit mé jméno, dokud nezačne nová éra 
pokoje. 
 
Radujte se teď, mé děti. Nechejte Mě vás utěšit, protože to bude poprvé, kdy přijdete přede 
Mne tváří v tvář. Pro mé následovníky to bude chvíle velké lásky, pokoje a štěstí. Povstaňte 
teď a buďte silné. Neboť jste privilegované, a proto musíte nabídnout chválu Bohu, 
Všemohoucímu Otci, jenž dovolil, aby se to stalo. 
 
Váš milovaný Spasitel 
Ježíš Kristus 
 
212. Věk pokoje už není příliš daleko 



Úterý, 4. října 2011 v 15:30 
 
Má vroucně milovaná dcero, nová éra pokoje se stane v blízké budoucnosti skutečností. 
 
Tomuto věku pokoje se budou těšit všichni moji následovníci. Bude to období lásky, štěstí 
a pokoje. Nebude žádná nemoc, bolest, starost o peníze, protože všechno, co budete 
potřebovat, vám poskytnu Já. Vám, mé děti, nebude nic chybět, protože vás budu živit a brát 
do náruče, právě tak jako rodič pečuje o dítě. To byste měly přivítat. To je cíl, o nějž všechny 
musíte usilovat. 
 
Je zbytečné otálet, abyste se připravily vstoupit do mého Nového ráje míru, neboť se může 
stát, že se opozdíte. Naplánujte si to dnes, protože nevíte, kdy se to stane. Ve skutečnosti se 
to stane tak rychle a náhle, že vy, moji následovníci, se tam ocitnete v mžiku oka. To je 
důvod, proč musíte začít připravovat vaše duše teď, neboť pouze čisté duše tam mohou 
vejít. 
 
Čas je rozhodující. Toto, mé děti, je jedno z posledních volání k vám, abyste změnily svůj 
život k lepšímu před příchodem Varování. Připravujte se každý den a důvěřujte mému 
Božímu Slovu, když se vám nyní nařizuje, abyste se řídily mými prosbami o záchranu duší. 
 
Věk pokoje už není daleko a Já vás naléhavě žádám, abyste připravili své rodiny pro úplné 
sjednocení v mém novém království. 
 
Váš božský Spasitel 
Ježíš Kristus 
 
213. Globální skupiny pod vlivem antikrista 
Středa, 5. října 2011 v 21:00 
 
Má vroucně milovaná dcero, jsem potěšen tím, jak jsi zvýšila počet hodin v adoraci ke Mně. 
Je to dobré, protože mé milosti, které ti dávám během tohoto zvláštního času, posílí tvou 
vůli, abys i nadále rozšiřovala má poselství. 
 
Teď, když si mnoho mých dětí uvědomuje, že atmosféra ve světě se jak politicky, tak 
i ekonomicky změnila do té míry, že je mimo jejich chápání, uvidí brzy Pravdu. Globální 
vůdcové, o kterých jsem mluvil, zbaběle se schovávající tam, kde je nemůžete vidět, stupňují 
své úsilí v plánech na celosvětovou vládu. 
 
Budují armády, vyrábějí zbraně a jedovaté látky s jediným cílem ve své mysli – zničit mé 
děti. Tam, kde ostře vidoucí pozorovatelé zveřejňují pravdu, jsou konspirační teorie stále 
odsuzovány. Musíte pochopit, že tyto mocné skupiny, sjednocující se do jediného šiku pod 
pláštěm úctyhodnosti a serióznosti, mohou pravdu ovlivnit a skrýt ji před zraky veřejnosti. 
 
Připusťte děti, že tato ďábelská skupina povstává k bitvě proti mým vlastním následovníkům 
a představitelům v církvi. Podařilo se jim dokonce infiltrovat moji církev zevnitř. Chrlí svůj jed 
jako proud, plynoucí a stříkající ve všech směrech. Existuje plán jak vás nejen oklamat, ale 
také jak vás získat pro jejich způsob myšlení. Navenek se budou jevit jako ti, kdo nabízejí 
záchranu světa pod rouškou humanitárního úsilí. Jejich originální řešení pro to, aby udělali 
váš život snadnějším, bude formou sjednocení vašich měn, vaší stravy, vašeho zdravotního 
systému, vaší prosperity a vašeho náboženství v jedno. Všechno pod jednou vládou. Pod 
vládou antikrista. 
 



Prosím, odmítněte pokusy těchto zlých lidí, aby vás vtáhli, mé nevinné děti, do svých 
ďábelských plánů. Chtějí, pomocí vašeho vlastního souhlasu, abyste zavrhli Boha, mého 
Všemohoucího Otce. Když už vás ovládnou, jste ztraceni. Budou kontrolovat to, co jíte, 
na jakých náboženských úkonech se účastníte a jaká lékařská péče je vám poskytována. 
 
Modlete se, modlete se k Bohu Otci, aby nyní zastavil jejich ďábelské ukrutnosti a proste Ho, 
aby vykoupil jejich duše během Varování. Ze všeho nejvíc potřebují vaše modlitby a nezáleží 
na tom, jak vychytralé plány mají. Jsou to Satanovy loutky, a ony, ubohé a svedené duše, 
v mnoha případech nevědí, co dělají, ani čí příkazy poslouchají. 
 
Modlete se každý den můj růženec Božího milosrdenství za tyto duše, tak často, jak jen 
můžete. Pomozte Mi je zachránit. 
 
Váš Ježíš 
 
214. Váš bankovní kolaps byl zosnován antikristem 
Čtvrtek, 6. října 2011 v 22:45 
 
Má vroucně milovaná dcero, modli se usilovně, protože antikrist je připraven vystoupit ze 
svého skrytého doupěte, aby pohltil mé děti. 
 
Jeho lstivý plán bude skryt za příjemným, okouzlujícím a výřečným zevnějškem, ale když mé 
děti pohlédnou do jeho očí, uvidí temnotu, protože nemá duši. Nebyl stvořen rukou Boha 
Otce. 
 
Modlete se teď, mé děti, každý jeden z vás, abyste mu zabránili zničit ty, které ovládá 
prostřednictvím nového světového řádu. 
 
Modlitba může zmírnit mnoho jím navrhovaných, odporných plánů proti lidstvu. Naneštěstí, 
mnoho lidí jím bude oklamáno. Nikdy předtím jsem vás tak naléhavě nežádal o tolik 
modliteb, protože bez vašich modliteb budou jeho úklady, které osnuje, naplněny tak, jak to 
předpovídá Kniha Zjevení. 
 
Jeho přítomnost zde na zemi je pociťována po celém světě, ale jeho činy jsou skryty 
přímému pohledu. Je jako kámen, který když hodíte do vody, vytvoří vlny, které mohou 
cestovat na míle daleko. Chce vás zničit, protože jste mé děti. 
 
Mé děti, které otrocky sledují každý jeho krok, mají pásku na očích. Utajené krutosti, které 
jsou páchány těmito lidmi, způsobují nesmírný smutek v nebi. 
 
Děti, musím vás poprosit, abyste se modlily k sv. Michaeli archandělu, aby káral Satana 
v těchto bouřlivých časech. Antikrist jedná rychle a jeho vliv zrychluje globální spiknutí ke 
sjednocení měn všude na světě. 
 
Zhroucení vašeho bankovního systému bylo záměrně zosnováno antikristem tak, aby 
v případě, že vaše země budou potřebovat pomoc, on a jeho zkažení nohsledi mohli 
přispěchat, aby zachránili vaše země. 
 
Povstaňte, vy všichni, a pohleďte, co se ve skutečnosti děje před vašimi zraky. On se chystá, 
aby tvrdě udeřil, ale vaše modlitby mohou zmírnit jeho činy a zadržet ho v jeho kurzu. Jeho 
potřísněné ruce čekají, aby vás uchvátily do sevření, z něhož bude těžké se uvolnit. 
 



Vzpomeňte si, děti, že Satanovi už zbývá na zemi jen málo času. Antikrist byl poslán ukrást 
duše mému Otci. Tyto duše pocházejí od mého Otce, Boha, Stvořitele všech věcí. Antikristův 
slib věčně trvajícího univerza je nesmysl. Mnoho duší je nyní svedeno tímto novým 
a nešťastným učením. Dívám se, jak padají do toho klamného hnízda temnoty, a prolévám 
hořké slzy. Neboť když už se tyto duše vydají touto cestou, pak jsou již nakaženy. Jejich 
postoj k jiným, včetně jejich rodin, se mění, jak jejich srdce chladnou. 
 
Satanova moc je silná, ale Bůh Otec vystoupí a nejpřísněji potrestá jeho následovníky na této 
zemi. Varování je jejich poslední příležitost, aby se k antikristu obrátili zády. 
 
Modlete se, aby mé Světlo proniklo každou jednotlivou duši během Varování, aby zvláště 
ztracené duše mohly být zachráněny z těchto strašných temnot. 
 
Váš milovaný Ježíš Kristus 
   
215. Očistec není místo, kam byste rádi vešli   
Pátek, 7. října 2011 v 21:45 
 
Má vroucně milovaná dcero, důvod, pro který posílám tak mnoho poselství mým dětem je 
ten, abych jim pomohl připravit jejich duše způsobem, jenž až dosud nebyl možný. 
 
Mnoho z mých dětí nikdy nečetly Bibli svatou a ani nemají povědomí o celém mém učení. 
 
Je dobrá věc, že moji posvěcení služebníci tráví teď více času prohlubováním té části mého 
učení, kde vás všechny žádám, abyste milovali své bližní. Avšak nikdo nemluví o následcích, 
kterým bude lidstvo čelit, pokud by odmítlo Otce. Proč Moji posvěcení služebníci odmítají 
existenci pekla a proč natírají na růžovo obraz očistce? 
 
Mé děti byly učeny mnoha dobrým věcem církvemi, kde hlásají slávu Boha, Všemohoucího 
Otce. Přesto, naneštěstí, existence očistce a pekla je zlehčována do té míry, že mé děti se 
staly nevšímavé k jejich existenci. 
 
Mé děti byly také svedeny, pokud jde o existenci Zlého. Mnoho mých posvěcených 
služebníků popírá jeho existenci. Ó, jak jsou pošetilí, když věří, že člověk může posílit svou 
víru bez znalosti, nebo porozumění pravdě o moci Zlého. 
 
Tento nedostatek ve vedení mými posvěcenými služebníky způsobil, že zlo ve světě takovou 
měrou vykvetlo, čemuž mohlo být zabráněno modlitbou. Kvůli slepotě mých posvěcených 
služebníků bylo Satanovi dovoleno ještě nějaký čas se svobodně toulat po světě. Kdyby si mé 
děti byly patřičně vědomy spouště, kterou Satan způsobil, pak by jejich modlitby za zmírnění 
jeho vlivu byly mnohem silnější. 
 
Existence očistce 
Existence očistce nebyla dobře pochopena. Mnozí věří, že je to jen čekací doba očisty před 
tím, než duše bude moci vejít do nebe, určená těm duším, které nebyly ve stavu milosti ve 
chvíli smrti. Děti, jsou různé úrovně očistce a čím nižší je jeho úroveň, tím více se zesiluje 
spalující bolest temnot, kterou všechny duše pociťují. To znamená, že takové duše, které se 
jen těsně vyhnuly uvržení do pekla, trpí spalující bolestí nejvíce. Ačkoliv všechny duše 
v očistci nakonec vejdou do království mého Otce, není to místo, kam by mé děti rády vešly. 
Z tohoto důvodu musíte bojovat s hříchem a hledat odpuštění tak pravidelně, jak je to jen 
možné, abyste zůstaly ve stavu milosti. Proto musíte vždy dodržovat Desatero přikázání. 



Proto se také musíte modlit za duše, které tam jsou, protože bez vašich modliteb nemohou 
vstoupit do nebeského království před konečným dnem posledního soudu. 
 
Děti, je čas, abyste čelily Pravdě 
Modlete se za milosti, které potřebujete, abyste se osvobodily od hříchu a mohly vstoupit do 
nebe. Buďte připraveny každý den, neboť nevíte o plánech, které jsou již připraveny a které 
vás očekávají. Dávám vám toto poselství, aby Pravda byla jasná. Děti, tato důležitá poselství 
vám nebyla jasně vysvětlena po celá desetiletí. Je důležité, abyste byly dobře připraveny. 
 
Modlitbou růžence k Božímu milosrdenství každý den ve 3 hod. odpoledne dosáhnete, že Já 
zasáhnu ve chvíli vaší smrti ve váš prospěch a nebude záležet na tom, jaký hříšník jste, 
a projevím vám mé milosrdenství. Říkám vám to, protože vás miluji, ne proto, abych vás 
děsil, ale proto, abych zajistil, že rozšíříte Pravdu ve vašich rodinách. 
 
Mé dnešní Slovo je prostě připomínka pravdy, která vám byla odpírána pod maskou 
tolerance. Je to trochu podobné rodiči dítěte, který je rozmazluje, protože je příliš miluje. 
Když rodič dítě přejídá, pak zdraví dítěte utrpí. Přesto rodič z nemístné lásky stále dává dítěti 
tu stravu, na kterou si již zvyklo. To povede k tomu, že zdraví dítěte se zhorší. Toto dítě pak 
bude neznalé, pokud jde o zdravou stravu, protože o tom nebude nic vědět. Nikdy mu to 
neřekli. 
 
Jděte teď a řekněte vašim bratrům a sestrám pravdu o pekle a očistci dříve, než bude pozdě. 
Protože když to neuděláte vy, pak také nikdo jiný. 
 
Váš učitel a božský Spasitel 
Ježíš Kristus 
 
216. Panna Maria: Hřích lhostejnosti k mému Synu se rozmáhá 
Sobota, 8. října 2011 v 14:22 
 
(Přijato během soukromého zjevení Panny Marie, které trvalo 30 minut). 
 
Mé dítě, tak mnoho duší je určeno k věčnému vyhnanství, pokud se nevrátí k mému 
drahému Synu. 
 
Můj Syn velmi trpí v mukách, když pozoruje tyto děti, jak klopýtají z jedné ďábelské cesty na 
druhou. 
 
Hřích lhostejnosti k mému Synu se rozmáhá a tak mnoho těch, kdo vědí o jeho existenci, 
si přesto z vlastní svobodné vůle vybírá, že nechtějí s Ním mít nic společného. 
 
Nyní přišel čas, kdy porozumí tomu, co leží před nimi, nebudou-li prosit o odpuštění během 
osvícení svědomí, které brzy zakusí. 
 
Vy, kteří milujete mého Syna, zvedněte jeho kříž a pomozte Mu přinést tyto duše, po kterých 
touží, zpět do jeho vzácné milující náruče. 
 
Tak mnoho z vás, děti, které ve skutečnosti neznáte mého Syna, musí pochopit laskavou 
něhu jeho srdce. Tak mnoho lásky má pro všechny z vás, že kdybyste viděli jeho utrpení 
kvůli odmítání, vrhly byste se na zem, plakaly a úpěnlivě prosily o odpuštění hříchů lidstva. 
 



Naléhavě vás prosím, modlete se vytrvale za obrácení během Varování, po kterém můj Syn 
tak touží. 
 
Vaše Blahoslavená Matka 
Královna celého lidstva 
 
217. Množství falešných proroků poslaných Satanem 
Sobota, 8. října 2011 v 16:20 
 
Má vroucně milovaná dcero, tak, jako moji praví vizionáři jdou ve světě kupředu, tak také 
postupují i falešní vizionáři. Poznáš je, když budeš pozorně zkoumat jejich poselství světu. 
Někde uvnitř jejich poselství najdeš, že má učení a pravda, obsažená v nejsvětější Bibli byla 
překroucena. Tyto nepravdy jsou tak jemné, že jen ti, kdo mají opravdovou znalost Písma 
svatého, je budou schopni odhalit. 
 
Všímej si každé nenávisti, kterou takoví vizionáři vyvolají mezi svými následovníky, kdy mezi 
sebou bojují, hašteří se a rozdělují rodiny. Kulty, které se teď vynoří z práce takových 
vizionářů, potáhnou do světa, aby způsobily zmatek a úzkost mezi věřícími. 
 
Kdekoliv se setkáte s mým svatým Slovem, najdete lásku. Má poselství plodí lásku a harmonii 
a zcela jistě ovlivní vaše duše. Má poselství budou vždy vypovídat pravdu, a i když jsou 
někdy tvrdá a nahánějí strach, jsou vám, mé děti, dávána z lásky. 
  
Falešní vizionáři vám předají poselství, která není snadné číst, nebo jim rozumět. Na jedné 
straně budou vyzařovat autoritu a vytvářet pocit lásky. Avšak nepřinesou vám do duše pokoj. 
Takoví vizionáři, z nichž mnoho není od Boha, vás nejdříve svedou, potom ovládnou 
a nakonec vtáhnou do lože lží a podvodu. 
 
Satan a jeho armáda bude ovlivňovat takové falešné vizionáře a proroky. Může dokonce 
zaútočit na pravé vizionáře, když je bude pobízet, aby se ve zmatku ode Mne odvrátili. 
Naléhavě vás žádám, děti, abyste byly stále ostražité. 
 
Odmítněte poselství, která jakkoliv protiřečí mému učení, neboť pak si budete moci být jisti, 
že jsou falešná. 
 
Já dnes mluvím k světu pouze prostřednictvím vybraného počtu autentických vizionářů 
a proroků. Je jich méně než dvacet a méně, než si myslíte. Každému byla dána jiná úloha, 
ale můj hlas a mé pokyny budou mít zvuk důvěrnosti, kterou odhalíte. V jejich poselstvích 
je také záměr, neboť všechna míří k tomu, aby vás povzbudily k činům, vedoucích k přípravě 
vašich duší. 
  
Odvraťte se od těch, kdo sami sebe nazývají vizionáři a proroky a vyzývají své následovníky 
k jakýmkoliv činům, které se vám budou zdát divné, nebo k takovým, které nezahrnují lásku 
k bližnímu. 
 
Buďte teď bdělí, neboť toto je doba falešného proroka, který se už brzy sám představí světu. 
Je to také doba velkého množství falešných proroků poslaných do světa podvodníkem, aby 
způsobili zmatek a temnotu duše. 
 
Váš milovaný Ježíš 
 
218. Bůh Otec: Vezměte si teď k srdci moji poslední výzvu lidstvu 



Neděle, 9. října 2011 v 15:30 
 
Má dcero, řekni světu o lásce, kterou mám ke všem mým stvořením, ať jsou kdekoliv. Také 
je informuj, že nyní budu strůjcem největšího činu božského zásahu na zemi od vzkříšení 
mého milovaného Syna Ježíše Krista. 
  
Všechno je připraveno pro tento veliký čin milosrdenství, ke kterému jsem svolil, abych 
zachránil všechny z vás. 
 
Má láska k vám je taková, že i když mám v úmyslu zabránit podvodníku v jeho pokusu zničit 
lidstvo, dopustím nyní jeden poslední čin milosrdenství, abyste se obrátili. Tento poslední čin 
k vašemu vykoupení v mých očích bude znamenat, že člověk bude moci ještě jednou poznat 
pravdu o mé existenci. 
 
Mé děti, poklekněte a proste o milosrdenství pro své rodiny a své milované. Když nejsou ve 
stavu milosti, tak Varování bude pro ně těžké. Musíte je informovat o potřebě meditace 
o Pravdě. 
 
Času je už málo. Velké varování je už téměř zde. Jakmile se uskuteční, budete se muset 
rozhodnout, jakou cestou se vydáte. Cestou Božího Světla, nebo cestou podvodníka. Volba 
bude jen na vás. 
 
Za nějaký čas po Varování – neodvrátí-li se člověk od svých zkažených způsobů, zničím ty 
země, které vzdávají hold mistru klamu. Budou se ukrývat, až má trestající ruka dopadne, 
ale nebudou mít kam jít. 
 
Moje trpělivost je u konce a Já nyní plánuji sjednotit všechny, kdo věří ve Mne, Stvořitele 
všech věcí a vzít je se Mnou do nového věku pokoje. Ti, kteří si vyberou kráčet jinou cestou, 
budou vrženi do ohňů pekla. 
 
Vezměte si k srdci toto poslední volání k lidstvu. Je to čas, kdy rozhodnete o své 
budoucnosti. Modlete se za ty, kteří jsou slepí k mé lásce, neboť mnozí z nich, až jim Pravda 
bude odhalena, budou se Mi znovu vzpírat a obrátí se ke Mně zády. 
 
Váš milovaný Stvořitel 
Bůh Otec  
Král Nejvyšší 
 
219. Poselství Americe: Přijměte vaše bratry a sestry všech vyznání 
Úterý, 11. října 2011 v 15:30 
 
Má vroucně milovaná dcero, přeji si komunikovat s lidmi Ameriky. Mé poselství k nim je toto: 
Vy, mé drahé děti v tomto čase velmi trpíte. Zakoušíte očistu, která je nutná k očistění vašich 
duší. 
 
Velké hříchy v Americe, které Mě mučí, jsou hříchy potratů a nemorálnosti těla. Mnoho mých 
dětí je zamořeno podvodníkem, jenž vládne za zavřenými dveřmi vašich měnových 
a politických systémů. Tak mnoho z vás je netečných k této skutečnosti. Nyní vás naléhavě 
žádám, abyste se modlili za potřebné zmírnění jeho úskočných plánů zničit vaši zemi. 
 
Modlitby, mé děti, pomohou zmírnit trest, který můj Otec uvolní ve světě za hřích potratů. 
Modlete se, modlete se a sjednoťte se, abyste vzdali poctu mému Otci. Neboť sjednocením 



všech náboženství, které uctívají mého Otce, Boha Stvořitele světa, můžete pomoci vaší 
zemi. 
 
Musíte se modlit za odpuštění v důvěře, že vaše modlitby budou vyslyšeny v souladu 
s časovým plánem mého Otce.  
 
Přijměte vaše bratry a sestry všech náboženských denominací, které věří v Boha Otce, 
a spojte se v společné modlitbě za vykoupení vaší země z hříchů. Mé děti, vaše země je tak 
rozsáhlá, že je důležité, abych mohl zachránit tolik duší, kolik je jen možné. Mohu to udělat 
jen díky obrácení, které nastane během Varování a pomocí vašich modliteb a zbožnosti. 
 
Obraťte se ke Mně, vy všichni. Nevylučujte se navzájem kvůli náboženství, prostě důvěřujte 
v Boha Otce a On vyslyší vaše modlitby. 
 
Vy, mé drahé děti, jste zbloudily. Bylo vám ukázáno tak mnoho zmatku a předkládáno tak 
mnoho překroucených pravd o existenci Boha Otce. Užíváte náboženství jako zástěrky 
k šíření nenávisti vůči těm, kteří mají méně štěstí, než vy. Je čas, abyste přijali pravdu, že 
jako národ se můžete vrátit do náruče vašeho Stvořitele, Boha Otce, jen prostřednictvím vaší 
lásky k bližnímu. 
 
Miluji vás s hlubokým soucitem, jenž proniká celou mou bytost. Snažím se, abych vás 
zachránil a mohl vás vzít do nového zázračného věku pokoje, který vás na této zemi 
očekává. Abyste mohli vstoupit do tohoto Nového ráje, musí být vaše duše bez hříchu. 
Modlete se za milosti, abyste mohli hledat odpuštění vašich vlastních hříchů a hříchů, jichž 
se dopustily vaše vlády. 
 
Opouštím vás v pokoji a v lásce. 
 
Váš milovaný Spasitel  
Ježíš Kristus  
 
220. Panna Maria: Budou na tebe útočit a důkladně tě vyšetřovat 
Středa, 12. října 2011 v 14:22 
 
Mé dítě, toto je čas, kdy tě budou důkladně vyšetřovat a útočit na tebe, protože pracuješ pro 
mého Syna. Musíš vždy plnit přání mého Syna a být Mu poslušná v každém čase. Nikdy 
neobhajuj jeho nejsvětější Slovo, protože On si nepřeje, abys to dělala. Nikdy neodpovídej, 
ani nevstupuj do sporu s těmi, kteří zpochybňují, nebo mylně vykládají jeho Slovo, protože to 
může vyvolat debaty a pochybnosti. 
 
Bude na tebe útočit mistr klamu, musíš se ale modlit za moji ochranu a nikdy nepodléhej 
takovým posměškům. On, podvodník, pracuje prostřednictvím jiných, aby ti způsobil bolest, 
pokud mu to dovolíš tím, že s ním vstoupíš do sporu a tak mu dáš sílu, kterou potřebuje. 
 
V těchto případech, mé dítě, zůstaň pevná a vždy se obracej ke mně a já tě přikryji svým 
nejsvětějším pláštěm, abych tě od něj ochránila, a všechno bude dobré. 
 
Buď odvážná a přijmi to jako dar Nejvyššího Boha, protože bez této síly bys nemohla 
úspěšně vykonávat tuto práci. Vždy si vzpomeň, že v této práci nejsi osamocená, protože 
všichni svatí se za tebe přimlouvají a je ti dávaná všestranná Boží ochrana. 
 



Setrvej ve své poslušnosti k mému Synu a pokus se radostně přijmout utrpení, které 
dopouští k záchraně duší. Musíš se i nadále každý den modlit svatý růženec se mnou, aby tak 
mohly být zachráněny duše. 
 
Žehnám ti, mé dítě. Nebesa se radují z této nejsvětější práce ve jménu mého drahého 
a milovaného Syna, jenž miluje celé lidstvo, ale který pláče slzami zármutku za ty duše, které 
po Varování odmítnou jeho milosrdnou ruku. 
 
Tvoje milovaná Matka 
 
221. Nikdy mě neobhajuj, protože to není nutné 
Čtvrtek, 13. října 2011 v 00:10 
 
Má vroucně milovaná dcero, musím tě informovat, že je zapotřebí, aby ses zdržela 
obhajování mého nejsvětějšího Slova. 
 
Ti, kteří zpochybňují mé Slovo, se musí ke Mně modlit o vedení. Nyní tě žádám, aby ses 
nepokoušela vykládat poselství, která vyšla z mých božských úst. 
 
Řekl jsem ti to již mnohokrát – tobě nebylo dáno oprávnění, abys to dělala. Místo toho přijmi 
má poselství taková, jaká jsou. Nepochybuj o nich. Nepokoušej se je analyzovat, neboť lidé 
vědí jen velmi málo o Božích plánech a jejich načasování. Ani o antikristu toho lidé nic 
nevědí, přesto, že si myslí, že vědí. Věci této důležitosti zůstávají známy jen mému 
milovanému Otci. 
 
Žádám tě, abys Mě nikdy neobhajovala, protože to není nutné. Vše, na čem záleží, je vůle 
mého Otce komunikovat s lidstvem prostřednictvím tebe a jiných proroků. Jak už jsem ti řekl 
dříve – ty jsi písař, Já jsem autor. Ty jsi nástroj. Já jsem Mistr. 
 
Vždy očekávám tvoji poslušnost ke Mně. Dělat to, co říkám, je jednoduché. Tvoje práce bude 
snazší, když se zdržíš vstupovat do intelektuálně náboženských debat, dotýkajících se věcí 
Písma, o kterých nic nevíš. 
 
Má dcero, nezapomínej na důležitost pokory. Zůstávej v mých očích stále jako dítě a najdeš 
pokoj. Během této práce budou na tebe seslány zkoušky. Očekávej je. Neodmítej je. Tvůj dar 
tvé svobodné vůle, který jsi Mi dala, jsem přijal, ale musíš se naučit, jak je důležité nesnažit 
se odmítat utrpení, protože je důležité k záchraně duší. 
 
Miluji tě, má dcero, ale uvědom si, že je nutné, aby sis připomínala mé jasné pokyny. 
Nepotřebuji, abys Mě obhajovala. Slova, která jsou ti dávána, nejsou znečištěná a nejsou 
v rozporu s Pravdou, která byla dána lidstvu od počátku času. Mnohé verze Pravdy obsažené 
v Bibli byly překrouceny tak, aby vyhovovaly lidským záměrům. Já jsem Pravda. Já jsem 
chléb života. Beze Mne není život. 
 
Jdi vpřed, s jasnějším vědomím toho, co se od tebe očekává. Jsi stále ochraňována. Děkuji ti, 
má dcero, za sílu, kterou nyní máš, ale vždy Mi dovol, abych tě za všech okolností vedl. 
Takto tvá cesta bude snazší. 
 
Tvůj milovaný Ježíš 
 
222. Nemohu nutit lidi, aby se obrátili, nebo navrátili 
Sobota, 15. října 2011 v 21:00 



 
Má vroucně milovaná dcero, protože více lidí slyší mé Slovo, má láska bude pronikat do jejich 
duší, jakmile budou číst má poselství. Budu mluvit k jejich duším a probudím je z jejich 
dřímoty, abych je se Mnou sjednotil a mohl tak všude zachraňovat duše. Síla velkého počtu 
lidí Mi pomůže dosáhnout spásy v tak velkém rozsahu. Vzhledem ke svobodné vůli, která 
byla lidem dána jako dar mým Otcem, nemohu lidi nutit, aby se obrátili, nebo se vrátili k víře 
v Boha Otce. Budou se muset rozhodnout sami. Modlitba bude šířit obrácení. To vám slibuji. 
Jen si pomyslete na dar, který očekává duše, když se vy, mé děti, za ně modlíte.  
 
Nevíte, jakou sílu má modlitba? Modlitba, pronesená velkým množstvím lidí v díkuvzdání 
mému Otci a v pokání za vaše hříchy může zachránit svět. Taková je její síla, jakou působí. 
Nikdy předtím jsem vás tak naléhavě nevyzýval k vašim modlitbám, které musí vycházet 
z vašich úst a ze šlechetnosti srdce za zatvrzelé hříšníky, ať už jsou kdekoliv. Potřebuji vaše 
modlitby. Bez vašich modliteb tyto ubohé duše nemohou být zachráněny, protože mnohé 
z nich jsou v takové temnotě, že dopad Varování bude mít na ně jen malý vliv. Vy, mé drahé, 
milované děti, všechny jste hříšné, mnoho z vás se snaží dělat, co mohou, aby Mi projevilo 
svou lásku – avšak neuvědomujete si, že Já na vás tolik spoléhám, abyste Mi dělaly 
společnost. Sjednoťte se Mnou v lůně mého Nejsvětějšího Srdce a proste Mě o milosti 
k záchraně vašich bratrů a sester. Zachráním milióny duší, když zasvětíte váš čas k modlitbě 
růžence Božího milosrdenství.  
 
Toto je čas, kdy modlitba růžence Božího milosrdenství bude nejúčinnější. Buďte velkorysí 
srdcem, myslí, tělem a duší. Dejte všechny pochybnosti stranou. Dovolte Mi, vašemu Ježíši, 
vás pozvednout a přivést vás a všechny ty, za něž se modlíte, do mého věčného života. 
 
Váš milovaný Spasitel 
Ježíš Kristus 
 
223. Váš čas na zemi došel do rozhodujícího bodu 
Neděle, 16. října 2011 v 21:30 
 
Má vroucně milovaná dcero, čím to je, že když se mé Slovo vykládá mým dětem, mnohé 
z nich je shledávají tak odpudivé? I když mé děti vždy musí rozlišovat poselství, publikovaná 
těmi, kdo tvrdí, že přicházejí v mém jménu, musí se také naučit mít svého ducha a srdce 
stále otevřené. 
 
Ó, jak bych si přál, aby zvláště moji následovníci otevřeli své oči a uvítali Mě ve svých 
srdcích. Jsem to Já, Ježíš, kdo vás volá, abyste naslouchali mému hlasu, když vás naléhavě 
prosím, abyste přišli ke Mně v modlitbě. 
 
Váš čas na zemi došel do rozhodujícího bodu. Už nepotrvá dlouho, než vyhlásím nový věk 
pokoje, a kvůli tomu potřebuji, abyste si teď připravili své duše. 
 
Nedovolte, aby vám arogance zabránila vidět Pravdu. Cožpak nevíte, že vás nikdy nezklamu? 
Řiďte se mými pokyny, abyste zabránili Zlému zastřít váš úsudek. Nedovolte mu, aby vás 
držel daleko ode Mne, neboť když jen uslyšíte mé nejsvětější Slovo, budete vědět, že jsem to 
Já, Ježíš, kdo vás volá. 
 
Děti, kdybyste jen věděly, jak mnoho nákazy bylo vloženo na mé vzácné duše po celém 
světě, byly byste šokovány. Tato temnota pokrývá čas od času dokonce i mé následovníky. 
Bolest, kterou cítím, když jsem svědkem vašich pochybností, zvláště mezi dušemi, které se 
pravidelně modlí a prokazují opravdovou oddanost, Mi přináší slzy velikého zármutku. 



 
Modlete se, modlete se, modlete se za vedení Duchem Svatým. Když otevřete vaše ztvrdlá 
srdce a požádáte o dar rozlišení, pak odpovím na vaši prosbu. 
 
Jak smutní budete, až vám bude během Varování odhalena Pravda. Jsou to vaše modlitby 
za záchranu jiných duší, které teď po vás žádám. Zajisté, i když budete pochybovat o mém 
Slovu, které je vám dáváno v těchto poselstvích, vždy ještě můžete najít ve svém srdci přání 
modlit se za ztracené duše. 
 
Miluji vás a očekávám vaši odpověď na moji prosbu o modlitby. 
 
Váš Ježíš 
 
224. Můj návrat kvůli vaší záchraně pocítíte v každém koutu světa 
Pondělí, 17. října 2011 v 21:30 
 
Má vroucně milovaná dcero, časy se mění všude kolem vás. Svět je ve varu, jenž je vyvolán 
duchem temnot. Jste obklopeni důkazy toho, co zlo hříchu může lidstvu způsobit. V tomto 
duchu temnot zazáří duch mé Boží přítomnosti, až přijdu, abych ještě jednou zachránil 
lidstvo.  
 
Vy, moje vzácné děti, které znáte Pravdu, musíte povědět ostatním, jaké máte štěstí, že vám 
byl dán tento zázračný dar. Má láska zasáhne zemi takovým způsobem, že klesnete v pokoře 
na kolena a budete plakat zármutkem za křivdy, které jste urážkami mému Věčnému Otci 
způsobili.  
 
A právě Bůh Nejvyšší vám nyní dá tento velký čin milosrdenství. Radujte se, protože ve světě 
bude Světlo, které bude přitahovat duše a vtahovat je do náruče Boha Otce. 
 
Přicházím znovu, abych vám dal život, který potřebujete, a umožnil vám, ještě jednou, 
pozvednout své oči v adoraci a ve chvále slávy Boha Otce a děkovat Mu za spravedlnost, 
kterou nyní prokazuje svým drahým, ale ztraceným dětem. 
 
Já, Ježíš Kristus se nyní připravuji, abych vám dovolil přinést svědectví o pravdě 
milosrdenství ke každé duši, včetně zatvrzelých hříšníků a nevěřících, ať už jsou kdekoliv. 
 
Důkaz o mé existenci a o existenci Boha Otce bude vyjeven v celé své nebeské slávě 
každému muži, ženě a dítěti. 
 
Moje přítomnost bude odhalena takovým způsobem, že o ní každý bude vědět a nikdo ji 
nebude moci ignorovat. Neboť nebesa budou otevřena, hvězdy se srazí, takže můj návrat 
kvůli vaší záchraně bude pocítěn v každém koutu světa ve stejném čase. 
 
Ó, jak se mé děti budou radovat, až budou svědky mé Boží přítomnosti. Dokonce i ti 
v temnotě pocítí můj dotek lásky na svých chladných duších, což je znovu zažehne. 
 
Připravte se. Očekávejte můj slavný návrat. Modlete se za ty, kdo mají ustrašená srdce. 
Nebojte se Mě. Očekávejte tuto velkou událost s láskou a pokorou ve svých srdcích. 
 
Miluji vás, děti. Tento velký čin mého milosrdenství vám to potvrdí. 
 
Váš milovaný Spasitel 



Ježíš Kristus, Král lidstva 
 
225. Bůh Otec: Připrav svět na příchod mého milovaného Syna Ježíše Krista  
Středa, 19. října 2011 v 14:00 
 
Má dcero, připrav svět na příchod mého milovaného Syna Ježíše Krista, neboť On nyní 
přichází, jak bylo předpověděno, aby ještě jednou zachránil lidstvo. 
 
Jeho příchod bude zvěstován polnicemi v nebi a chóry andělů, kteří budou zpívat chvály, 
aby oznámili tuto velkou událost. 
 
Můj velký dar lidstvu je vám dán v podobě mého vroucně milovaného Syna, jenž je poslán, 
aby vás zachránil dříve, než přijde poslední soud. 
 
Připravte vaše duše, neboť až vám budou odhaleny vaše hříchy, přikazuji vám, abyste padli 
v pokoře k nohám mého Syna a úpěnlivě prosili o milosrdenství. 
Musíte Ho prosit, aby vám prominul, a musíte přijmout nutný trest, aby očistil vaše duše. 
 
Jeho milosrdenství je tak velké, že žádný hřích, a nezáleží na tom, jak je těžký, by nemohl 
být odpuštěn, ukážete-li opravdové výčitky svědomí. Ode všech z vás je vyžadována pokora, 
abyste byli hodni vstoupit do nového nádherného věku pokoje na zemi, jehož čas je již velmi 
blízko. Jen ty duše, které se budou opravdově kát a projeví skutečnou oddanost mému 
milovanému Synovi, budou způsobilí vejít do jeho bran. Neboť musíte být bez hříchu, abyste 
mohli vstoupit do tohoto Nového ráje na zemi. 
 
Moje vroucně milované děti, připravil jsem tento ráj s velkou láskou pro každé z vás. To je 
dědictví, na které jste čekaly. Takto byl dar země původně nabídnut Adamovi a Evě. 
 
Každý, kdo odmítne tento ráj na zemi, kde už v žádné formě zlo nebude existovat, obrací se 
zády ke své spáse.  
 
Toto je vaše poslední příležitost, abyste osvobodili vaše duše ze sevření Satana a jeho zlého 
vlivu na vaše životy. 
 
Přijměte s radostí tento zázračný dar velkého milosrdenství. Tímto darem je vám nabídnuta 
příležitost opravdové spásy a nádherný ráj, který ani nemůžete pochopit. 
 
Vám, ubohým hříšníkům, kteří odmítáte nabídku mého Syna k odpuštění, bude poskytnuta 
ještě lhůta, abyste se vrátili ke své víře. Avšak nebude vám dáno příliš mnoho času, protože 
Má trpělivost je u konce. 
 
Očekávejte nyní návrat mého Syna, aby vás ještě jednou zachránil od hříchu a přivedl vás 
k věčné spáse. 
 
Bůh Otec 
 
226. Smrt mého syna Muammara Gaddifi 
Čtvrtek, 20. října 2011 v 15:15 
 
Má vroucně milovaná dcero, všechny zbývající pochybnosti, týkajících se mých nejsvětějších 
slov, které jsi čas od času mohla mít, nyní zeslábly. 
 



Odhaluji proroctví, abych dokázal světu, že jsem to Já, Ježíš Kristus, Spasitel všeho lidstva, 
který v tomto čase všude hovoří ke svým dětem. 
 
Mým záměrem není vytvářet senzace, ale ujistit vás, že každý z vás může slyšet mé nejvýš 
naléhavé volání k světu a nikdo z něj není vyloučen. 
 
Smrt mého syna Muammara Gaddafi, za jehož duši jste se vy a vaši blízcí modlili v posledních 
měsících, je jedno z prvních proroctví, které dokáže světu pravost mých poselství. Je to mé 
znamení tobě, má dcero, aby ses zbavila pochybností, které ještě zůstávaly ve tvé mysli.  
 
(Detaily o dvou dalších vůdcích, kteří budou zavražděni spolu s časovým plánem těchto 
ukrutností, byly vizionářce znovu oznámeny. Původní poselství bylo sděleno v únoru 2011). 
 
Ty, má dcero, byla jsi vybrána, přestože tě to hodně zmáhá, abys připravila lidstvo na můj 
nový věk pokoje. To je doba, která jednou, po Varování, bude následovat. 
 
Jdi a připrav se na další část tvého svatého poslání, abys pomohla zachraňovat duše po 
Varování. Jsou ti dávány milosti, které tě udrží silnou. Všude na světě budou mé děti 
konečně slyšet moje volání k obrácení. 
 
Ti, kteří Mě zraňují nejvíce 
Nikdy neukazuj strach v této práci, protože se není čeho bát. Nikdy nekolísej a nedovol, aby 
nezdary, nebo slovní posměšky zpomalily tvoji práci pro Mne. Já jsem, má dcero, vždy na tvé 
straně. Nezapomeň na to. V případě, že budeš napadena kvůli mému svatému Slovu, tak 
mlč. Na mé svaté Slovo se bude vždy útočit. Ti, kteří Mě zraňují nejvíce, jsou svaté duše, 
které ze strachu a z opatrnosti budou naneštěstí první, kteří Mě budou kvůli těmto poselstvím 
urážet. Satan ví, že jsou to moji vybraní a oddaní následovníci, kteří, když se ke Mně obrátí 
zády, se stávají těmi, kdo Mě zraňuje nejvíce. 
 
Ty, má dcero, začínáš teď pociťovat fyzickou bolest mého utrpení, ale nyní jsi připravena, 
v jednotě se Mnou, ji přijmout. Tyto zkoušky nebudou trvat dlouho, ale během jejich trvání 
budeš cítit přesně stejná muka jako Já, když vidím hřích. To je, jak už jsem ti řekl dříve, dar, 
který dostalo jen velmi málo duší. I když tě chvílemi přepadne strach, musíš si uvědomit, že 
tvé utrpení tě nejen přivádí blíže do mého Nejsvětějšího Srdce, ale že také zachrání milióny 
duší během Varování. 
 
Toto utrpení se bude stávat stále silnějším, až se Varování bude blížit. Snášej je v tichosti, 
protože je to způsob, jakým Mi pomůžeš zachránit vzácné duše, které by jinak byly polapeny 
podvodníkem. 
 
Řekni mým dětem, že se raduji z jejich silné víry, kterou projevují. Řekni jim, že přicházejí 
blíže k mému Nejsvětějšímu Srdci. Řekni jim, že jim nyní žehnám a uděluji milosti, které jim 
dají sílu, kterou budou potřebovat, až budou následovat mé vedení prostřednictvím těchto 
svatých poselství. Budou potřebovat sílu, protože pro mé děti nebude snadné zvládnout 
rozsah změn, které teď na svět přijdou. 
 
Modlete se a sjednoťte se jako jeden. Vzhlížejte spolu k nebi jako malé děti s prostou 
důvěrou k Bohu Otci. Proste Ho v mém svatém jménu, aby vás sjednotil do slavné armády 
jdoucí k vítězství věčné spásy. 
 
Žehnám vám, děti, celou mou božskou láskou. 
 



Váš Ježíš 
 
227. Varování je formou globální zpovědi 
Pátek, 21. října 2011 v 20:30 
 
Má vroucně milovaná dcero, napiš toto: Nyní procházíš intenzivním utrpením, abys zachránila 
ty duše v temnotě, které odmítají Mě a mého Otce. 
  
Tyto duše jsou tak uzavřené a zatvrzelé, že mohou být zachráněny jen modlitbami ostatních 
a utrpením smírčích duší, protože odmítnou hledat vykoupení. Jejich tvrdohlavost jim zabrání 
plně pocítit výčitky svědomí, aby vyznaly své hříchy a prosily o odpuštění. 
 
Varování je formou globální zpovědi. Přijde čas, kdy od každého bude očekáváno, aby prosil 
o odpuštění za své hříchy, nebo čelil zavržení. Tak mnoho duší temnot odmítne moji ruku 
milosrdenství. Odvrátí se ode Mne. Ty, má dcero, spolu se všemi mými oddanými 
následovníky, můžeš pomoci zachránit jejich duše od věčného zatracení. 
 
Nikdy nebudu na mé děti naléhat, aby trpěly v mém jménu. Ale ty, které Mi nabídnou svou 
pomoc utrpením, Mi tím pomohou vykoupit velkou část lidstva. 
 
Utrpení přichází od útoků Satana, kdy mučí duše, které jsou Mi blízké a ty, které jsou určeny 
Mnou, aby se účastnily mise k obrácení duší. Vězte, že když tyto útoky přicházejí, tehdy jste 
v jednotě se Mnou. Potom Mě dobře poznáte. Budete vědět, jak cítím moji radost, můj 
smutek, mé trápení, mou bolest a hrůzu, když ztrácím duši, kterou uchvacuje Satan. 
 
Nemějte obavy. Jsou to již milióny duší, které už byly zachráněny prostřednictvím těchto 
poselství. 
 
Modlitby mé oddané armády zmírňují neštěstí po celém světě a oddalují odchod mého 
svatého vikáře z Vatikánu. Jejich poslušnost v modlitbě mého růžence Božího milosrdenství 
zachraňuje duše právě teď. 
 
Má dcero, zajisti, aby všechny moje děti pochopily, že Já, prostřednictvím těchto poselství, 
hovořím ke všem náboženstvím a denominacím. Nevylučuji nikoho, neboť všichni jsou Božími 
dětmi. Je pouze jeden Bůh, a to je můj Věčný Otec, Bůh Nejvyšší. 
 
Sjednoťte se se Mnou mé děti, a společně pracujme na rychlé záchraně mých duší na celém 
světě. Už jen modlitbou Mi můžete pomoci zachránit svět. 
 
Váš Ježíš 
Spasitel všeho lidstva 
 
228. Přeji si vytvořit armádu modlitebních skupin 
Neděle, 23. října 2011 v 19:15 
 
Má vroucně milovaná dcero, musí vejít ve známost, že si přeji vytvořit armádu modlitebních 
skupin všude po světě. Poskytnu vám, své armádě, modlitby, které budete potřebovat 
k záchraně duší. Tyto modlitební skupiny se budou rozšiřovat a v jejich řadách vyroste 
skutečná armáda mých oddaných následovníků, aby přinesla pravdu mého Božího slibu 
spásy všem. 
 



Tyto skupiny vytvoří armádu, jak požadoval můj milovaný Otec, která se vypořádá 
s temnotou zla způsobenou Satanem a jeho věrnými a následovníky. 
 
Vskutku, má dcero, i když je těžké to pochopit, je mnoho lidí, kteří nejen uznávají Satana, ale 
také se mu zavázali věrností. Je mnoho duší v temnotě, které mu vzdávají hold a zbožňují 
krále temnot. Mnoho chrámů, skrytých zrakům mých dětí světla, bylo postaveno na počest 
Satana. Klaní se mu, slouží černé mše a tupí Mě všemožným rouháním a urážkami, které by 
vás šokovaly a znechutily. Jejich počet roste a mnoho jeho horlivých a oddaných 
následovníků pracuje ve velmi vážených vysokých postech v obchodu, bankovnictví 
a v politických kruzích. Sjednocují se ve vzdoru proti Bohu, mému Věčnému Otci v plném 
vědomí toho, co dělají. 
 
Tak jako Satan nenávidí lidi, protože byli stvořeni Bohem Otcem, tvůrcem všech věcí, tak tito 
Satanovi ctitelé nenávidí lidstvo. Nenávist, kterou pociťují, je tak hluboká, že se pokusí 
vytvořit elitní armádu ke zničení miliónů životů na zemi. Ve své honbě za mocí a bohatstvím 
se pokusí razit cestu k uspokojení svých vlastních potřeb a touze ovládnout lidstvo. 
 
Děti, tito lidé patří k zatvrzelým hříšníkům, pro které hledám vaši pomoc. Potřebuji vaše 
modlitby, abych otevřel jejich srdce, aby poznali lži, do kterých byli uvedeni mistrem klamu. 
Bez toho, že by Mě prosili o milosrdenství, jsou pro Mne ztracení. To je důvod, proč modlitby 
mohou být jejich jedinou zachraňující milostí. 
 
Tato mocná armáda, vedená podvodníkem, se pokusí vyvolat strašnou zkázu. Již se snaží 
otrávit mé děti tím nejlstivějším způsobem, vaší vodou, léky a potravou. Prosím, buďte stále 
ostražití. 
 
Brzy po Varování ruka mého Otce dopadne na tyto zkažené duše, budou-li pokračovat 
v odmítání mého milosrdenství. Zatím, děti, musíte povstat a nedovolit, aby vaše národy byly 
zastrašeny. Modlete se za moji ochranu a žijte jednoduše. Modlete se a přijímejte svátosti. 
Proste o moji pomoc ve všech věcech a Já vyplním vaše prosby v souladu s mou nejsvětější 
vůlí. 
 
Modlete se, modlete se, modlete se, abyste zmírnili tyto ďábelské plány k ovládnutí světa, 
které spřádá tato podlá a bezbožná skupina. Získávají moc na Středním východě a pokusí se 
ovládnout Evropu dříve, než se zaměří na ostatní části světa. Nepřátelé, kteří jsou vám 
odhalováni ve zprávách sdělovacích prostředků, nejsou skuteční nepřátelé. Média vytvářejí 
nepřátele, aby ospravedlnily odvetná opatření, která mají vždy stejný cíl – ovládat, vlastnit, 
vytvářet majetek. 
 
Modlete se za ně, aby se obrátili, neboť bez obrácení způsobí jejich ohavné činy mnoho 
utrpení a zármutku. I když můj Věčný Otec na ně sešle svůj trest, mohou ještě způsobit 
škody, které vyvolají nezměrné utrpení mezi mými dětmi. 
 
Váš milovaný Spasitel 
Ježíš Kristus 
 
229. Přijdu dříve, než očekáváte 
Pondělí, 24. října 2011 v 19:09 
 
Má vroucně milovaná dcero, nesmíš dovolit těm, kdo vynášejí soudy o mém nejsvětějším 
Slově a stále je zpochybňují, aby tě zneklidňovali. Nevšímej si jejich otázek. Mlč. Modli se za 
ně a pokračuj v práci, protože nyní už není mnoho času. 



 
Vyzývám vás všechny, drahé děti, abyste se v klidu posadily a modlily se ke Mně 
o milosrdenství. Prosím, nesmíte se děsit, protože Já jen přicházím, abych vás zachránil, ne 
abych vás soudil. Cožpak to nevíte? Není se čeho bát, prostě Mi plně důvěřujte. 
 
K mému příchodu dojde dřív, než očekáváte a tak prosím, připravte vaše duše. Modlete se za 
všechny duše, které by Mě mohly popírat, nebo odmítat můj dar Božího milosrdenství. Vy, 
mé drahé duše, přineste Mi tuto útěchu a zmírněte muka a utrpení, které musím snášet, 
když všude ve vašem světě vidím nenávist. 
 
Pojďte blíž ke Mně, mé děti, a dovolte Mi vás obejmout, abych vám dal sílu a sebedůvěru, 
kterou potřebujete k tomu, abyste Mě přivítaly. Vy, moje zvláštní armádo, jste v jednotě se 
Mnou, a ať si to uvědomujete nebo ne, jste vedeni Duchem Svatým k boji za záchranu duší. 
 
Ztište se, moji maličcí a nezapomeňte, že Já jsem stále s vámi. Radujte se a očekávejte můj 
příchod, kdy vyliju mé milosti, abych jimi pokryl všechny mé milované následovníky, ať už 
jsou kdekoliv. 
 
Nezáleží na tom, kde žijete, nezáleží na tom, z kterého konce světa jste. Patříte Mně. Miluji 
vás. Dívejte se s otevřeným srdcem a s důvěrou, jak se přibližujeme k Varování. 
 
Váš Ježíš 
 
230. Bůh Otec: Musíte odmítnout temnotu a přijmout Světlo 
Úterý, 25. října 2011 v 15:30 
 
Má milovaná dcero, řekni světu, že vezmu všechny mé děti do své náruče. Všechno bude 
dobré. Všechno musí být teď ponecháno v mých svatých rukou, jak bylo zamýšleno. 
 
Nařídil jsem, aby můj Syn byl ještě jednou vyslán do světa, aby zachránil lidi od zničujících 
účinků hříchu. Je to čin mé božské spravedlnosti pro vás, moje vroucně milované děti, abych 
mohl získat zpět mé království na zemi. 
 
Strach nepřichází ode Mne. Strach přichází z temnoty. Když se Mě bojíte, pak vězte, že je to 
temnota, která obklopuje vaši duši a ne moje Boží velikost. 
 
Abyste mohli mít účast na mém království, musíte odmítnout temnotu a sjednotit se se 
Světlem. To stejné Světlo je na vás nyní vyléváno činem Božího milosrdenství mého Syna.  
 
Má láska k vám všem, mé děti, je tak veliká, že použiji všechnu svou moc, abych vykoupil 
duše, ať už jsou kdekoliv. Má ruka spravedlnosti dopadne na ty duše, které Mě odmítají, 
ale ne dříve, než veškeré úsilí ke sjednocení všech mých dětí bude všude vyčerpáno. 
 
Království mé velké slávy bude světu brzy odhaleno. Ani jeden z vás, děti, nebude chtít 
odmítnout moje nádherné království, které na zemi zavládne v nové éře pokoje. 
 
Modlete se za ty, kteří shledávají těžké přijmout Pravdu. 
 
Všemohoucí Bůh Otec 
 
231. Falešní proroci se snaží znevažovat mé svaté Slovo    
Středa, 26. října 2011 v 15:30 



 
Má vroucně milovaná dcero, prosím, řekni mým dětem, aby byly ostražité vůči falešným 
vizionářům, kteří mluví v mém jménu, ale hlásají slova, která nevycházejí z mých úst. 
 
Mnoho z těchto samozvaných vizionářů, kteří navenek vystupují jako katolíci provázející se 
vší přepjatostí toto a jiná křesťanská učení, jsou ve skutečnosti stoupenci New Age. 
 
Stoupenci učení New Age nyní pronikají do celého světa, aby přesvědčili mé děti, že byli 
posláni, aby propagovali mé svaté Slovo. Jejich slova se budou zdát na povrchu pravá. 
Řeč, jakou užívají, bude kultivovaná, láskyplná, dobře uvážená, nicméně bude maskovat lež. 
 
Tento čas je dobou, kdy vystupují falešní proroci a pro mnoho mých dětí bude těžké rozlišit 
pravdu od fikce. 
 
Ty, má dcero, budeš nyní v hledáčku těchto vizionářů, kteří si vytkli za cíl znevažovat mé 
svaté Slovo. Nedovol, aby se tak stalo, jinak mé děti budou vtaženy do duchovní temnoty, 
ze které bude těžké se uvolnit. 
 
Nezapomeň toto: Tito falešní proroci jsou také moje milované děti a tak prosím, modli se 
za ně. Naneštěstí byly svedeny k víře v imaginární hierarchii a ve vesmír, který neexistuje. 
 
Měj se na pozoru před těmi, kdo se odkazují na povznesené mistry, nebo mluví o novém 
věku světla, kde na Boha Otce je pohlíženo jen jako na jednu z dalších bytostí. Tyto duše 
nejsou pod mým vedením. Zastávají přesvědčení, které jim vnuknul podvodník. V mnoha 
případech tyto oklamané duše věří, že dostávají Boží poselství. Takto Satan pracuje. Jeho 
jemná, konejšivá řeč vyústí do přísné, chladné, ale přesvědčivé litanie slov. Ta nepochází 
od Boha Nejvyššího. 
 
Jak už jsem ti řekl dříve, Já mluvím k světu jednoduchým způsobem. Neužívám barvitou řeč, 
abych zakryl chladný, povýšený hlas. Nesnažím se vkládat strach do vašich srdcí. Prostě se 
vás pokouším vést k pravdě a důležitosti lásky k vašemu bližnímu. 
 
Jak těžké to je pro vás, mé děti, v těchto zmatených časech. 
 
Modlete se, modlete se, abyste se nestali obětí série lží, které budou rozšiřovány falešnými 
proroky. Budou-li se jejich poselství zdát nepřirozená, těžká k porozumění a vnášející strach 
do vašich srdcí, pak nejsou ode Mne. 
 
Děti, zůstávejte soustředěné jen na Mne. Musím vám toho ještě hodně říct. Nedovolte, 
abyste byly rozptylovány byť i jen chvíli, protože to vám zabrání zachraňovat ty duše, které 
tak naléhavě potřebují vaše modlitby. 
 
Váš Ježíš 
 
232. Očekávejte naše nádherné znovusjednocení 
Středa, 26. října 2011 v 20:00 
 
Má milovaná dcero, nesmíš se trápit neustálými útoky na má poselství falešnými vizionáři. 

 
Nyní už musíš vědět, že když promlouvám k vybraným poslům, že budou vždy terčem 
nenávisti. Když útočí na tebe, nezapomeň, že Já jsem také napadán. Mé svaté Slovo je 



rozebíráno, analyzováno, zpochybňováno, a prohlašováno za nehodné, aby vycházelo z mých 
úst. 
 
Ó, jak málo toho mé děti znají. Strach a podezření je zaslepuje k přijetí Pravdy. Budete také 
překvapeni, jak snadno bude mé Slovo odmítáno ve prospěch falešných poselství. 
 
Protože Varování je již téměř před světem, Pravda bude konečně oznámena všem mým 
následovníkům. Bude to v této chvíli, kdy přijmou mé Slovo, aby posvětili své ubohé duše. 
Jak Já je jen uvítám a přivinu těsně ke Mně, kdy jejich slzy se budou mísit s mými v lásce 
a jednotě. Před příchodem Varováním budou stále ještě pochybovat, ale pak, co předstoupí 
přede Mne, už Mě nebudou odmítat. Neboť když už jednou přede Mne přijdou a uvidí lásku, 
kterou k nim mám, pak už nebudou chtít Mě opustit ani na okamžik, tak hluboké bude naše 
spojení. 
 
Očekávejte naše nádherné setkání. 
 
Váš Ježíš 
 
233. Děti moje, jste požehnané, když trpíte v mém jménu 
Čtvrtek, 27. října 2011 v 15:30 
 
Má vroucně milovaná dcero, vzrůstající počet zkoušek, jimiž nyní procházíš v mém jménu, 
nepřichází náhodou. Když tě Satan vytrvale mučí, pak jen mysli na duše, které tímto 
utrpením zachraňuješ. Pokus se povznést nad tyto potíže a v myšlenkách se po všechen čas 
soustřeď pouze na Mne. Modli se k mé milované Matce za ochranu a svatý růženec tak 
často, jak jen budeš moci. 
 
Je důležité, aby všichni moji následovníci prosili o ochranu před podvodníkem, který čeká na 
každou příležitost, aby do jejich myslí zasel pochybnosti. 
 
On a jeho démoni jsou všude. Využijí jakoukoliv možnou taktiku, aby způsobili zmatek 
a spoušť ve vašich životech. Když se tak stane, pak vězte, že vás proniklo Mé učení a že nyní 
nesete můj kříž. 
 
Děti, nikdy nemějte strach, neboť všechny jste schopny vyjít z této divočiny, protože máte 
sílu, kterou nyní uděluji každému jednomu z vás, armádo moje. Zvítězíte nad Zlým a jeho 
podlostí. Čím více se budete v jednotě modlit, tím větší bude obranná zeď, která vás 
ochraňuje. Ani jednomu z mých dětí, které trpí pronásledováním, jako přímým důsledkem 
práce pro Mě, nemůže Zlý ublížit. 
 
I když tomu těžko můžete rozumět, vy, mé děti, jste požehnané, když trpíte v mém jménu. 
 
Nevšímejte si takových posměšků. Odvraťte se. Nereagujte. Mlčte. Proste o sílu. Já jsem 
s vámi. 
 
Váš milovaný Ježíš Kristus 
 
234. Největší útok na mou církev od mé smrti na kříži 
Pátek, 28. října 2011 v 20:40 
 
Má vroucně milovaná dcero, oddanost a věrnost mé církve ke Mně, svému milovanému 
Spasiteli, bude brzy zkoušena až do krajnosti. Má církev usnula a ve své dřímotě se 



nepřipravila na příchod antikrista. Ten, se svými přisluhovači, se vplížil do každé štěrbiny 
v církvích mého Otce po celém světě. 
 
Katolická církev je hlavním cílem antikrista, jenž se nezastaví, dokud nezíská představitele 
nejméně poloviny mé církve na této zemi. Moji kardinálové, biskupové a kněží jsou tak 
nepřipravení, že si ani nevšimli jemných změn, k nimž došlo v jejich vlastních řadách. 
Nebude trvat dlouho a rozkol uvnitř mé církve se stane zcela zřejmý. 
 
Je to největší útok na mou církev od mé smrti na kříži. Moji ubozí, milovaní služebníci, mnozí 
z nich jsou nevinní pěšáci vystavení na milost temné síle, která je příliš opatrná, než aby se 
sama odhalila. 
 
Prosím všechny mé služebníky, aby se usilovně modlili, aby odolali této ohavnosti, která 
přichází. Musí se ke Mně modlit následovně: 
 
"Ó, můj milovaný Ježíši, dovolávám se tvé ochrany a prosím o milosrdenství k záchraně mých 
bratrů a sester ve tvé církvi, aby nepadli za oběť antikristu. Dej mi milosti a ochraňuj mě 
silou tvé zbroje, abych se postavil těmto ďábelským činům, které mohou být spáchány ve 
tvém svatém jménu. Úpěnlivě prosím o tvé milosrdenství a na všechny časy se zavazuji svou 
věrností k tvému svatému jménu". 
 
Postavte se, moji posvěcení služebníci, tomuto zlu a šelmě, z jejíchž úst vyjdou tyto lži 
a necudnosti. 
 
Všímejte si změn ve způsobu, jakým bude svěceno mé Tělo a má Krev. Jestliže se změní 
slova tak, že budou popírat existenci mého Těla v nejsvětější eucharistii, pak musíte bránit 
můj božský slib – ten, kdo jí mé Tělo a pije mou Krev, bude mít věčný život. 
 
Buďte stateční, moji posvěcení služebníci. Modlete se o sílu, kterou budete potřebovat, 
až vaše víra a poslušnost bude testována až za hranici odolnosti. 
 
Miluji vás a ochraňuji vás v každém čase. Ale jen ti, kteří jsou mírného srdce a pokorné duše 
budou mít užitek z mé svaté ochrany. 
 
Modlete se za všechny mé posvěcené služebníky, ať jsou kdekoliv, aby neodmítli světlo 
Pravdy ve prospěch ducha temnoty, který se brzy vynoří uvnitř mé církve. 
 
Váš Spasitel a Ochránce 
Ježíš Kristus 
 
235. Panna Maria: Otevřete vaše srdce Pravdě 
Sobota, 29. října 2011 v 16:49 
 
Mé dítě, musíš se stále modlit o moji ochranu. Jsi vedena a musíš vložit celou svou důvěru 
v mého milovaného Syna. 
 
Modlete se, aby všude došlo k obrácení. Je tak mnoho ztracených duší, které potřebují vaše 
modlitby. Nikdy na to nezapomeňte, bez ohledu na to, jak těžká je pro vás tato cesta. 
 
Duch Zlého nyní pokrývá většinu lidstva tak, jako nikdy dříve. Činy podvodníka se stávají 
silnější a dusí mé děti všude na světě. 
 



Dokonce i ti, kteří projevují věrnost mému milovanému Synu, nevyslyšeli jeho prosby 
o záchranu duší. Jejich pýcha je přivedla k takové aroganci, že zapomínají, že jediný život, 
který potřebují, je svaté Slovo mého Syna. V tomto čase je modlitba životně důležitá. Ti, kdo 
se sami vyvyšují v očích druhých hlásáním Slova mého drahého Syna, a přesto odmítají jeho 
prosby, zatvrdili svá srdce Pravdě. 
 
Děti, musíte nyní naslouchat mému Synu, Ježíši Kristu. Poslouchejte, co vám říká. Duch 
Svatý, dovolíte-li Mu to, otevře vaše srdce Pravdě, protože k vám promlouvá skrze tato svatá 
poselství.  
 
Pláču zármutkem, když vidím, jak je dnes jeho svaté Slovo odmítáno. Ti, kteří Ho odsuzují, 
si musí uvědomit, že nyní přichází nejen, aby vás zachránil. Přichází také, aby vás utěšil 
v těchto dnech temnoty. Věříte-li opravdu, že je chlebem života, tak Mu dovolte, aby ve 
vašem duchu probudil lásku. 
 
Modlete se za obrácení kdekoliv na světě. Už není moc času. 
 
Vaše milovaná Matka 
Královna Nebes a Země 
 
236. Nevíra těch, kteří prohlašují, že Mě znají, Mě zraňuje nejvíce 
Pondělí, 31. října 2011 v 15:30 
 
Má vroucně milovaná dcero, moje svaté Slovo, jež je dáváno světu, netečnému k mé 
existenci, roznítí duše brzy potom, co se Varování uskuteční. 
 
Konečně bude lidstvo slyšet mé Slovo, které Mi umožní je vést do mého nového věku pokoje 
na zemi. Žádám všechny mé děti všude na světě, aby zanechaly kritiky a poslouchali, co jim 
říká jejich Spasitel. 
 
I když vám nikdy neoznámím datum mého návratu zpátky na zem, mohu vám říct, že nyní se 
vrátím v Duchu. Přijdu teď, abych vás během Varování ještě jednou zachránil, aby se lidé 
obrátili. Prosím, dovolte Mi vás vést a dovolte mé nejsvětější misi rozšířit se kolem světa, 
aby přinesla mým dětem útěchu. Nezastavujte Mě. Neodmítejte moji ruku milosrdenství. 
Nedovolte vaší pýše, aby Mi stála v cestě. 
 
Probuďte se, a přijměte skutečnost, že nyní s vámi mluvím, abych vás přivedl do lůna mého 
velikého milosrdenství. Konečně bude vaše duše ozářena plameny mých Božích milostí, které 
budou vylity na všechny z vás. 
 
Všechny pochybnosti zmizí. Satanova moc se rychle oslabí, i když své sevření uvolní až na 
samém konci. 
 
Když zvažujete mé prosby, musíte si položit následující otázku: Jestli ve Mne věříte, proč Mě 
teď odmítáte? Proč ukazujete zlost a nenávist těm, kteří přicházejí v mém jménu? Proč 
vyvyšujete sami sebe v mých církvích na úkor mých dětí? Nezapomeňte, že v mých očích jste 
si všichni rovni. 
 
Přijďte teď ke Mně s pokorným srdcem. Dokud to neuděláte, nebudete moci mít užitek 
z mého milosrdenství, nebo dostávat milosti, které vám toužím poskytnout. 
 
Můj hlas nyní volá ke všem nevěřícím, aby přijali existenci mého Věčného Otce. 



 
Po Varování Mi dovolte, abych vám pomohl na cestě k věčnému životu. Srdce Mě bolí, když 
vidím ztracené duše. Ale vězte toto: Je to nevíra těch, kteří prohlašují, že Mě znají, která Mě 
zraňuje nejvíce. 
 
Váš milující Spasitel, Ježíš  
 
237. Panna Maria: Čas pro mého Syna, aby vám odevzdal svůj dar Božího 
milosrdenství 
Středa, 2. listopadu 2011 v 22:40 
 
Mé dítě, čas pro mého Syna, aby vám odevzdal dar Božího milosrdenství, se blíží. Teď se 
musíš soustředit na svou misi zachraňovat duše. Nesmíš dovolit rozptýlením, aby odvrátily 
tvou pozornost od nejdůležitějšího úkolu – rozšiřování obrácení. 
 
Nebesa se radují, protože tento Boží dar bude brzy předán s čistou láskou, kterou můj Syn 
má ve svém srdci, všem duším. Mé dítě, jak tato práce nabývá na intenzitě, tak i Zlý využívá 
každou příležitost, aby tě nepřestával mučit prostřednictvím různých lidí. Byla jsi poučena, 
abys mlčela a soustředila se jen na mého Syna. 
 
Ty, mé dítě, jsi byla ustanovena, abys co nejpodrobněji oznámila přání mého Syna mluvit 
k lidstvu v těchto časech. Buď statečná a odvážná, neboť tato svatá mise bude úspěšná. 
Bylo to předpověděno už velmi dávno, a tobě byly uděleny mnohé pokyny z nebes. Všichni 
svatí tě provázejí, neboť se shromáždili v plné síle, aby zajistili, že tato mise neselže. Ani 
nemůže. Musíš si přestat dělat starosti, když se věci zdají být beznadějné, neboť je to klam, 
s nímž budeš konfrontována prostřednictvím práce podvodníka. 
 
Já, tvoje milovaná Matka, pracuji stále s tebou. Byla jsem to já, která jsem tě připravila, abys 
předstoupila před mého drahého Syna. Milosti tobě udělené umožnily tvé duši, aby byla 
očištěna, takže jsi byla způsobilá pracovat pro Spasitele lidstva. 
 
Bylo to prostřednictvím mého drahého Syna, že jsi byla přivedena před Nejsvětější Trojici. 
Toto je jedna z nejdůležitějších misí od doby, kdy můj Syn byl poslán, aby vykoupil svět 
z hříchu. 
 
Nikdy nedovol, aby ses od této mise odchýlila. Ani nesmíš podlehnout pokušení odejít. 
Modli se stále ke mně, tvé Matce za ochranu. 
 
Tvoje milovaná Matka 
Královna Nebes 
Matka Milosrdenství 
 
238. Počasí začne ukazovat podivné příznaky 
Středa, 2. listopadu 2011 v 19:40 
 
Má vroucně milovaná dcero, počasí začne ukazovat podivné příznaky, jak teď země přechází 
do nového stavu v přípravě na můj čin Božího milosrdenství, kdy přijdu, abych vás ještě 
jednou všechny zachránil.  
 
Nenávist vzrůstá v každém národu. Všude je pociťována nespokojenost. Vzájemná láska je 
slabá, zatímco sebeláska se stává nejen tolerovanou, ale je považována za nepostradatelnou, 
abyste byli v dnešním světě přijati. 



 
Nenávist vymetu. Potlačím plány lidí, jimiž chtějí způsobovat teror svým bratrům. Vymetu 
aroganci z vašich duší. Všechny hříchy vám budou odhaleny tak, jak se jeví ve své syrové 
ošklivosti mým očím. 
 
Proč tak mnoho duší s dobrým srdcem se musí odvracet od mého učení starých časů? Proč 
teď? Co se stalo s láskou k Bohu Otci, že se v jejich očích stala zahanbující? Řeknu vám to. 
Je to proto, že pozornost mnoha mých dětí byla odvedena světskými radovánkami. I když 
mnoho materiálních hodnot, o něž usilují, je pro ně nedosažitelných, přesto Mě odmítají. 
Lidské duše byly zahaleny tak hustou temnotou, že mé Světlo potřebuje čas, aby takové 
duše prozářilo a proniklo. 
  
Jak jen prolévám hořké slzy smutku pro tyto ztracené duše, zoufale potřebující pokoj spásy, 
po kterém touží. Ony jen nechápou, že jen Já jim můžu přinést mír do jejich unavených 
srdcí. 
 
Ó, jak je již dlouho, co zapomněly na moji lásku. Nejsem nic, než střípek v jejich myslích, bez 
skutečného významu. Chtějí pokoj mysli a srdce, ale nebudou Mě o to prosit. Mohu jim 
odpovědět jen tehdy, když Mě poprosí. Cožpak to nevědí? 
 
Ti z vás, kteří Mě skutečně milují, ale nenávidí své bratry, nebo jsou k nim zatrpklí, také 
potřebují moji pomoc. Já nechci vaši oddanost, jestli se nechováte k ostatním s laskavostí. 
Zraňujete-li své bratry a sestry, ať už z jakéhokoliv důvodu, zraňujete Mě. Vězte, že je jedno, 
jakým způsobem ospravedlňujete své jednání. Já cítím bolest těch, s nimiž špatně nakládáte. 
Jestli Mě takto zraňujete, nemůžete Mi projevovat skutečnou lásku, prýštící ze srdce. 
 
Poučte se z tohoto. Ve všem hledejte pokoru dříve, než přede Mne předstoupíte přísahat 
věrnost mé svaté vůli. Takto bude vaše duše čistá a budete hodni, abyste vešli do mého 
království. 
 
Vy, mé děti, máte velké štěstí, protože milióny z vás se stanou součástí mého Nového ráje. 
Je to proto, že žijete právě v tomto čase. Děti, tak mnoho z vás v dnešním světě může být 
zachráněno způsobem, jímž předchozí generace zachráněny být nemohly. 
 
Přivítejte tuto novinu a využijte této příležitosti, abyste přijaly mé Boží milosrdenství 
s otevřeným a zkroušeným srdcem, dokud ještě můžete. 
 
Váš Spasitel 
Ježíš Kristus 
 
239. Moji poslové jsou nyní s vámi, aby připravili vaše duše 
Čtvrtek, 3. listopadu 2011 v 17:00 
 
Má milovaná dcero, předpověděná proroctví začnou být známá a dosvědčená po celém 
světě, takže je nikdo nebude moci ignorovat. 
 
Tak mnoho mých dětí nezná obsah Knihy mého Otce, nejsvětější Bible. Málo pozornosti je 
věnováno Knize Janově, kde jsou celému světu podány podrobnosti o konci časů. Ten čas 
nyní přišel. Připravte se na něj, vy všichni. 
 



Pravda obsažená v Knize Zjevení je právě – jen pravda. Dokážete rozpoznat tato znamení? 
Zmatek ve světě pokračuje v růstu zběsilým tempem. Váš měnový systém je ohrožován 
globální skupinou, která chce nejen vaše peníze, ale chce vám ukradnout i vaše duše. 
 
Zkaženost lidí je očividná, ale mnoho z toho je skryto. Moji poslové jsou teď s vámi, děti, aby 
vám pomohli připravit vaše duše. Bez ohledu na to, zda poznáte, čím ve skutečnosti jsou, 
Duch Svatý, jenž vládne v jejich duších, bude šířit obrácení. 
 
Ti, kteří kritizují mé pokusy s vámi komunikovat, už velmi brzy pochopí Pravdu. Potom se mé 
děti sjednotí proti těmto zlým silám, vedených Satanem. Oni nezvítězí. Ruka mého Věčného 
Otce položí před ně překážky všeho druhu. Jeho milosrdenství je tak velké, že použije svou 
moc, aby bránil své děti, a zničí ty, kteří budou trvat na tom, že půjdou cestou mistra klamu. 
 
Ať už jsou vaše názory na to, zda jsem to Já, kdo s vámi nyní mluví, nebo nikoliv, nebude na 
nich záležet. Nakonec to bude jen víra ve Mne a v mého milovaného Otce, Boha Nejvyššího, 
která se bude počítat. 
 
Modlitba je na výsost naléhavá, děti, ať už jste kdekoliv, jakéhokoliv náboženství, jakýchkoliv 
názorů. Spojte se a modlete se k Duchu Svatému, aby vás v tomto čase osvítil. Satan se vás 
pokouší odvrátit ode Mne, vašeho milovaného Spasitele. Nenaslouchejte pochybnostem 
a strachu, které vkládá do vašich srdcí. Použije lži, aby Mi zabránil zaplavit vaše duše mým 
božským Světlem. Moje láska k vám, děti, je tak silná, že nezáleží na tom, jak dalece Mě 
ignorujete, nebo se ode Mne odvracíte, Já vás nepřestanu volat. Udělám to silou Ducha 
Svatého. Musíte prosit o tento dar touto modlitbou: 
 
"Ó Ježíši, pokryj mě svou vzácnou Krví a naplň mě Duchem Svatým, abych mohl rozeznat, 
zda tato slova pocházejí od Tebe. Pokoř mě v duchu. Přijmi mé prosby s milosrdenstvím 
a otevři mé srdce Pravdě." 
 
Odpovím i těm nejzatvrzelejším duším, když se budou modlit tuto modlitbu. 
 
Poskytněte Mi příležitost, abych vás přivedl ke Mně, abych mohl sjednotit co nejvíce duší 
před Velkým varováním. 
 
Mějte na paměti, že má láska k vám nikdy neuhasne, a nebude záležet na tom, jak hluší se 
budete stavět k mému naléhavému volání po jednotě. 
 
Váš milovaný Spasitel 
Ježíš Kristus 
 
240. Globální skupina, která zničila váš bankovní systém, se rozpadne 
Pátek, 4. listopadu 2011 v 19:00 
 
Má nejdražší dcero, ode Mne přichází pravý život, jediný život, jaký kdy člověk, od nynějška 
až do věčnosti, bude potřebovat. 
 
Děti, musíte vědět, že tento strašný zmatek, který vidíte všude kolem, nebude trvat dlouho. 
 
Bůh, můj Věčný Otec, nedovolí, aby jeho drahé děti dále trpěly. Vy, mé děti, jste obětí práce 
mistra klamu. On, jenž ovládá globální skupinu, ztrácí moc. Jeho síla je omezena působením 
moci mého Otce. Tato skupina, která úmyslně zničila váš bankovní systém, aby z vás udělala 



žebráky, se rozpadne. Nesmíte si dělat starosti, protože ruka mého Otce dopadne na jejich 
podlé jednání. 
 
Modlete se, aby všechny ty oklamané duše, které otrocky lpí na zkaženosti, která je v samém 
srdci této skupiny, se během Varování obrátily. 
 
Nikdy se nesmíte vzdát naděje, děti. Skrze vaši lásku k Bohu Nejvyššímu se vrátíte do lůna 
vaší rodiny. Nejsvětější Trojice je vaším domovem, děti. Vy, kdo přijmete tuto skutečnost, 
kterou vám přinese obrácení, zdědíte nádherný věk ráje na zemi. 
 
Vždy Mi důvěřujte. Nabídněte Mi vaše trápení, starosti a obavy. Dovolte Mi, abych zmírnil 
vaši bolest a utrpení. Nebude už trvat příliš dlouho, a svět najde úlevu od tíhy porodních 
bolestí, které snášíte v těchto časech. 
 
Nikdy neztrácejte naději. Důvěřujte Mi. Modlete se za mé milosti, aby vás udělaly silnějšími. 
Položte vaši hlavu na má ramena a dovolte, aby můj pokoj zahalil vaše duše. Jen pak 
porozumíte pravdě mého slavného slibu věčného života. 
 
Váš Ježíš  
Spasitel lidstva 
 
241. Bůh Otec: Poslední výzva k ateistům 
Sobota, 5. listopadu 2011 v 13:00 
 
Má dcero, lidstvu teď bude ukázána ruka mého milosrdenství, protože příchod mého Syna je 
již velmi blízko.  
 
Všem, jejichž duše je mučena zmatkem říkám: Vložte svou důvěru ve Mne, Boha Otce. Já, 
který jsem stvořil každého z vás s láskou a soucitem, chci zachránit každé moje drahé dítě. 
 
Nechci ztratit ani jediného z vás, včetně těch, kteří se Mi vysmívají. Připravte se na největší 
dar, který je pro vás připraven. Když Mi to dovolíte, zabráním Satanovi, aby vás polapil. 
Nemohu vás nutit, abyste přijali tento čin milosrdenství. Co Mě zarmucuje je to, že mnozí 
z vás odmítnou tuto ruku mého milosrdenství. Nebudete dost silní. Přesto, až uvidíte Pravdu 
tak, jak vám bude ukázána během Varování, pokusíte se ji chytit jako záchranného lana. 
 
Musíte Mě poprosit o sílu a dovolit Mi, abych vás zachránil od věčného zatracení. Vyzývám 
především ateisty, už naposledy. Neodmítejte Pravdu, až vám bude dokázána. Uděláte-li to, 
budete pro Mne navždy ztraceni. 
 
Bůh Otec 
 
242. Posedlost démonem a hřích nenávisti 
Neděle, 6. listopadu 2011 v 18:30 
 
Má vroucně milovaná dcero, lidé nerozumí tomu, že prožívám své ukřižování každý den 
znovu. Bolest a utrpení, které musím snášet, jsou vyvolány hříchy páchané lidmi každou 
vteřinu dne. Zakouším chvíle hlubokého zármutku, když vidím duše, které Mě mimořádně 
urážejí hříchem nenávisti. 
 
Nenávist je vkapávána do srdcí lidí a vzniká nákazou způsobenou Satanem. Mnoho lidí mluví 
o posedlosti démonem, jako by to bylo snadné poznat. Tak mnoho mých dětí je posedlé 



Satanem. Démonická přítomnost se nemusí projevovat tím, že se člověk svíjí a kope kolem 
sebe. 
 
On, nepřítel lidstva, užívá své démony k útoku na mé děti. Ty, které jsou v temnotě, se 
stávají snadnou kořistí, protože přítomnost zla samy přitahují.  
 
Pro děti už jednou posedlé, je pak velmi těžké se osvobodit. Lstivou a manipulativní nákazou 
Zlým, tyto nešťastné děti pak infikují jiné duše. A tak to pokračuje dál. 
 
Zlo se obyčejně prezentuje jako dobro. Bývá těžké to rozlišit, kromě jediného: Chování 
a skutky nakažené duše nebudou, ve své podstatě, nikdy pokorné. Nebudou nikdy 
šlechetného srdce. Mohou se zdát ušlechtilé, ale vždy tam bude nějaký háček. Bude spočívat 
v tom, že budou na vás klást požadavky, které vám nebudou vhod. 
 
Držte se daleko od takových duší. Modlete se za ně. Nedovolte jim, aby vás vtáhly do hříchu. 
Buďte vždy na pozoru před podvodníkem, neboť v těchto časech je všude. 
 
Vždy se modlete, abyste si udrželi takové zlo od těla. Modlitba oslabí jeho sevření a jeho moc 
a bude vás ochraňovat. 
 
Myslete na Satana a jeho zlé dílo jako na infekční chorobu. Udělejte každé opatření, abyste 
se vyhnuli kontaktu s těmi, kteří takovou chorobu přenášejí. Pokud byste věděli, že nemáte 
jinou možnost, pak se vyzbrojte svěcenou vodou, požehnaným křížem a medailonem 
sv. Benedikta. Ty udrží tyto démony dostatečně daleko. 
 
V těchto časech, děti, musíte obklopit sebe a vaše domovy předměty, které byly posvěcené. 
Mnohým bude trapné, že budou viděni s takovými věcmi ze strachu, že se jim lidé vysmějí. 
Poskytnou vám ochranu ve vašem domově a budou vám velkou útěchou během modlitby. 
 
Nezapomeňte, že démon žije nejen v pekle, ale nyní pevně zřídil své panství na zemi. 
Modlitba je jedinou věcí, které se bojí a jež ho dělá bezmocným. 
 
Modlitba vám bude dodávat sílu, děti, v časech, které jsou před vámi. 
 
Váš milující Spasitel 
Ježíš Kristus 
 
243. Budeš na mnoha místech nenáviděná a na jiných obávaná 
Pondělí, 7. listopadu 2011 v 20:50 
 
Má milovaná dcero, poslyš: Protože se má proroctví odhalují a mé Slovo začne být přijímáno 
a posloucháno, musíš být opatrná. Ty, má dcero, budeš na mnoha místech nenáviděná a na 
jiných obávaná. 
 
Má proroctví, která ti budou dávána, mají zajistit, že v myslích všech mých dětí už nebude 
žádná pochybnost o tom, že slib věčné spásy se nakonec stane skutečností. 
 
Má dcero, budeš se cítit izolovaná, odmítaná, obávaná a budeš krutě trpět v mém jménu. 
 
Bez tvé oběti bych nemohl splnit můj slib zachránit lidstvo tak, aby každé duši byla 
poskytnuta příležitost mít užitek ze svého právoplatného dědictví. 
 



Vyzývám mé posvěcené služebníky, aby tě ochraňovali, má dcero, neboť to bude jejich svatá 
povinnost. Časem pochopí, co je jejich úlohou. Mezitím žádám všechny mé drahé 
následovníky, aby se modlili za tvou ochranu proti silám zla vedených Satanem, které chtějí 
zničit svět pro svůj vlastní zisk. 
 
Buď silná. Modli se za ochranu a vždy se dovolávej pomoci mé Blahoslavené Matky. 
 
Tvůj Ježíš 
Spasitel a Vykupitel lidstva 
 
244. Pro mnohé bude pokáním, když budou trpět bolestí očistce 
Středa, 9. listopadu 2011 v 15:32 
 
Děti, slyšte moji naléhavou prosbu, abyste se nyní zasvětili Neposkvrněnému Srdci mé drahé, 
milované Matky. 
 
Ona, Prostřednice všech milostí, byla ustanovena přivést vás do mého Nejsvětějšího Srdce, 
aby zachránila lidstvo od záhuby, která je očekává, nedokáže-li se vymanit z osidel Satana. 
 
Teď je naléhavé, abyste se všichni z vás usilovně modlili za spásu duší. Všechny duše 
předstoupí přede Mne a pro mnohé z nich to bude velmi těžké. Mnohé budou trpět bolestmi 
očistce, ale to bude pro ně jediná cesta k věčné spáse. Je daleko lepší porozumět, jaké to je, 
dokud ještě žijete na této zemi, než to zakusit po smrti. Když tyto duše přetrpí toto pokání, 
budou očištěny a způsobilé vejít do mého Nového ráje na zemi. Jen čisté duše budou moci 
tam vejít. Naléhavě vás žádám, abyste přijali tento dar a čelili mu se silou mysli, těla a duše. 
Ale rozpoznejte jej jako takový, čím je – cestou k věčnému životu, jako příležitost 
k pochopení mého Božího milosrdenství. 
 
Nastal čas, abyste nyní připravili své duše. Když jste vyhledali vykoupení ze svých hříchů 
ještě před Varováním, musíte se modlit za ostatní. Budou potřebovat, aby byli silní. 
 
Všichni se ode dneška každý den modlete můj růženec Božího milosrdenství. Pomůže to 
zachránit ubohé duše, které mohou zemřít šokem během této nadpřirozené události. Ta bude 
dána světu již brzy. 
 
Nikdy neztrácejte naději, děti. Věřte Mi, když vám říkám, že vás miluji. Z této lásky vám 
přináším tento dar. 
 
Váš milující Spasitel  
Ježíš Kristus 
 
245. Dva lotři na kříži 
Čtvrtek, 10. listopadu 2011 v 15:30 
 
Má vroucně milovaná dcero, když jsem umíral na kříži, byli blízko Mě dva zloději, kteří byli 
ukřižováni ve stejnou dobu. 
 
Jeden z nich Mě prosil, abych mu odpustil jeho hříchy a byl spasen. Ten druhý to neudělal. 
Místo toho předstíral, že neslyší. Jeho tvrdohlavost a odmítnutí prosit Mě o milosrdenství 
znamenaly, že nemohl být zachráněn. 
 



Totéž se stane během Varování. Některé z mých dětí doznají své hříchy a přijmou, že Mě 
urazily. Ve vší pokoře přijmou své pokání a budou zachráněny. Vejdou do Nového ráje 
v nadcházejícím věku míru. 
 
Pak budou ty, které neuznají své hříchy za to, čím ve skutečnosti jsou – ohavností v očích 
Boha, Věčného Otce. 
 
Těmto duším poskytnu dostatek času, aby litovaly, taková je hloubka mého milosrdenství. 
Modlete se, aby hledaly vykoupení a také mohly být zachráněny. Chci, aby všechny mé děti 
přijaly můj velký dar milosrdenství. Chci, abyste všichni vstoupili do bran Nového ráje. 
 
Modlete se, aby se tvrdohlavé duše obměkčily a přijaly mou ruku. Modlete se za to, aby se 
naučily, jak se stát pokornými v mých očích. 
 
Váš Ježíš 
Vykupitel lidstva 
 
246. Nejdříve se objeví znamení na obloze – slunce začne rotovat 
Pátek, 11. listopadu 2011 v 16:00 
 
Modlitby – a bude jich mnoho zapotřebí, aby teď pomáhaly zachraňovat duše. Ty, má dcero, 
musíš připravit svou rodinu a říct těm, kteří potřebují mé velké milosrdenství, aby se 
připravili. 
 
Ještě jednou, znamení na obloze se objeví nejdříve. Mnoho lidí zbystří pozornost, až uvidí 
změny na obloze. Uvidí slunce, jak rotuje a víří jako nikdy předtím. Potom uvidí kříž. To se 
stane bezprostředně před tím, než se hvězdy srazí na obloze a kdy mé paprsky Božího 
milosrdenství pokryjí zemi. 
 
Potom bude následovat ticho, aby každá duše byla ve stavu absolutního soukromí, až 
předstoupí přede Mne. Řekni mým dětem, na co musí dávat pozor, protože nesmí mít strach. 
Toto není událost, které byste se museli obávat. Místo toho musíte všichni toto setkání 
přivítat. 
 
Všechny mé děti musí přijmout, že jsem to Já, kdo nyní před ně přichází. Nesmí si myslet, 
že je to konec světa. Protože není. Je to začátek nového období v čase, kdy všechny mé děti 
budou konečně znát Pravdu. 
 
Raduji se a cítím velkou něhu ke každé jednotlivé duši, která může být spasena, když Mi 
dovolí, abych jí poskytnul tento dar. 
 
Modlete se, modlete se, modlete se nyní za všechny duše, zejména za ty, které budou tak 
ustrašené, že nemusí být dost silné, aby přijaly moji ruku milosrdenství. 
 
Váš Spasitel  
Ježíš Kristus 
 
247. Vaše chvíle slávy v mých očích – vaše chvíle spásy 
Sobota, 12. listopadu 2011 v 16:00 
 
Má vroucně milovaná dcero, odloučení ode Mne je bolestivé, zejména pro ty, kteří Mě znají. 
 



Když jednou duše zahlédnou lásku, kterou pro ně mám, pak shledávají, že je těžké nést 
bolest odloučení. To je ještě výraznější, když duše, které prohlašují, že Mě milují, se po smrti 
ocitnou kvůli hříchu v plamenech očistce. 
 
I když všechny duše v očistci nakonec půjdou do nebe, jejich bolest z toho, že jsou ode Mne 
odděleny, je trpká a úzkostná. 
 
Neboť mnoha duším, které věří v Boha, i jen zmínka o pekle přináší muka do jejich srdcí. Je 
tomu tak i u těch duší, které si uvědomí, že potřebují být očištěny v očistci. Ty také pociťují 
sklíčenost, která je těžko pochopitelná těm, které jsou ještě naživu. 
 
Děti, váš čas na zemi je tak důležitý, protože právě v tomto období byste se měly snažit 
očistit vaše duše půstem a pokáním. Využijte tento čas, dokud ještě můžete zachránit vaše 
duše. Abyste toho dosáhly, musíte vždy hledat pokoru, abyste si zajistily, že se stanete 
maličkými v mých očích. Jen maličcí mohou projít nejužšími branami ráje. 
 
Uvítejte tedy dar očistce, který vám bude nabídnut během Varování, kdy musíte být očištěni, 
jako pokání za vaše hříchy. Nebudete muset čekat, děti, na vaši smrt, abyste čelili této 
očistě. Jste požehnané, děti, protože na vašich duších nezůstane ani skvrna hříchu. Potom 
můžete získat okamžitý přístup do nového věku míru, o kterém mluvím. To je místo, kam 
budou vzaty všechny mé děti, které budou hledat odpuštění svých hříchů během Varování. 
 
Otevřete vaše srdce a přivítejte Mě, až k vám přijdu v nadcházejícím Varování, kdy budete 
schopni Mě obejmout. Dovolte Mi vás podržet na mém srdci a odpustit vám vaše hříchy. 
Tak se stanete konečně mými, tělem, myslí a duší a v úplné odevzdanosti, kterou od vás 
potřebuji. 
 
To bude chvíle vaší slávy v mých očích. Pak budete připraveni na další krok, kdy budete 
schopni se připojit k vašim bratrům a sestrám v Novém ráji na zemi, jak byl na počátku 
stvořen Bohem, Stvořitelem všech věcí. 
 
Ten se stane vaším novým a právoplatným domovem na tisíc let. Očekávejte můj příchod 
s láskou, nadějí a radostí. Není se čeho bát. Radujte se. Přijdu, abych vás ještě jednou 
zachránil před nepřítelem lidstva. V tomto čase je jeho moc tak slabá, že bude pro něj těžké, 
aby polapil duše těch, kteří Mě během Varování přivítají s otevřenou náručí. 
 
Váš Ježíš 
Vykupitel lidstva 
 
248. Modlete se, uklidněte se a radujte se, neboť čas se již krátí 
Neděle, 13. listopadu 2011 v 19:00 
 
Má vroucně milovaná dcero, má poselství tě někdy matou. Ale to je v pořádku. Není lehké 
pochopit mé cesty a Boží plány připravované mým Věčným Otcem. 
 
Mysli stále na Mne. Zaměřuj se jen na modlitbu a zvláště na ty modlitby, které pomohou 
zachránit zatvrzelé hříšníky od ohňů pekla. 
 
Prožij toto období v tichém rozjímání a v jednoduché modlitbě. To je vše, na co se každé Mé 
dítě potřebuje soustředit. Musí se zaměřit na to, aby v přípravě na můj příchod přivedly ke 
Mně své rodiny a přátele. 
 



Modlete se, modlete se, modlete se můj růženec Božího milosrdenství, abyste zajistili spásu 
těm duším, které jsou tak infikovány Satanem, že jejich jedinou záchranou budou vaše 
modlitby. 
 
Nepokoušejte se vysvětlit tento čas vašim dětem, protože tomu nebudou rozumět. U mnoha 
z nich by to mohlo způsobit zbytečný strach. 
 
Znovu říkám všem mým drahým dětem, že přicházím, abych vás zachránil. Nezapomeňte na 
to. Kdybych byl nepřišel v tomto čase, odpadli byste ode Mne, protože moc síly zla je ve 
vašem světě tak rozšířená. 
 
Já Jsem vaše spása a váš únik z hrůz, které vidíte ve vašem světě, způsobených vlivem 
Satana kamkoliv se podíváte. Děti, musíte důvěřovat mé lásce k vám. Cožpak nevíte, že bych 
vám všem nedovolil, abyste i nadále snášely tuto zkaženost? 
 
Neboť všem, mé děti, slibuji toto: Budete se těšit z nového věku ráje, jako mé vyvolené děti. 
Ale bude záležet na každém muži, ženě a dítěti, které dosáhlo věku rozumu, aby se rozhodli, 
zda se chtějí sjednotit jako jeden, aby se společně těšili z této nádherné existence. 
 
Modlete se, uklidněte se a radujte se, neboť čas se již krátí. 
 
Zpívejte chvály na mého Věčného Otce za nádheru, kterou udělí všem, kdo přijmou moji 
ruku milosrdenství. 
 
Váš milovaný Ježíš 
Spasitel lidstva 
 
249. Mé Slovo není odmítáno ze strachu, ale z hříchu pýchy 
Pondělí, 14. listopadu 2011 v 20:15 
 
Má vroucně milovaná dcero, proč lidé komplikují mé učení? Tak mnoho z mých dětí 
nechápou a podceňují mé velké milosrdenství. Přesto, že jsem tak mnohokrát slíbil mým 
dětem odpuštění jejich hříchů, stále se ještě bojí, že nemohu odpustit každý hřích, bez 
ohledu na to, jak těžký je. 
 
Zlo ve světě je způsobeno nenávistí, kterou Satan chová ke světu. Ti ubozí, pošetilí hříšníci, 
kteří otrocky sledují cestu klamu, jsou moje milované děti. Miluji každého jednoho z nich 
a budu je stále milovat i přes temnotu jejich duší. Moje láska stále trvá a nikdy nevyhasne, 
až přijde ke všem duším. Jsem připraven jim úplně odpustit a všechny je obejmout. Jsem 
připraven udělat cokoliv, abych přivedl všechny hříšníky zpět do mého ovčince, a nezáleží 
na tom, jak Mě urážejí. 
 
Satan bude zastaven v krádežích takových duší. Ale to bude možné jen tehdy, až hříšníci 
odloží štít pýchy, aby se mohli vrátit ke Mně a stát se znovu částí mé hýčkané rodiny. 
Nerozumějte Mi špatně. Já mohu jen přivést duše blíže ke Mně. Nemohu je nutit, aby Mě 
milovaly. Nemohu je nutit, aby chtěly vejít do mého království ráje. Nejdříve, ze své vlastní 
svobodné vůle, budou muset přijmout moji ruku usmíření. 
 
Má dcero, jak už jsem ti tolikrát řekl, Já jsem v prvé řadě Bůh milosrdenství. Má spravedlnost 
přijde, ale jen až všechna možná opatření k záchraně každé jednotlivé duše na zemi budou 
vyčerpána. 
 



Má dcero, tato práce nebyla nikdy pro tebe lehká. Protože jsem ti dal tento svatý úkol 
v takovém rozsahu, bude vyžadovat z tvé strany obrovskou sílu. Byla jsi učiněna silnou. Byla 
jsi připravována k této práci od chvíle, co jsi vyšla z lůna tvé matky. Všechny tvé odezvy na 
moje nejsvětější pokyny byly v souladu s mým božským plánem pro lidstvo. Je to proto, že 
jsi v jednotě se Mnou (zapomněla jsi už na to?), takže budeš trpět stejným odmítáním, jaké 
jsem musel snášet během času mého pobytu na zemi. Je to stejné odmítnutí těmi, kteří se 
vychloubají svou intelektuální znalostí mého učení, aby zavrhli tato má poselství, jak ses 
tomu v dnešním světě stala svědkem. Tyto duše nadité pýchou a sama sebou vyhlášenou 
znalostí Písma svatého to nejsou schopné pochopit. 
 
Mé učení je velmi jednoduché. Přidejte k němu jakoukoliv jemnou řeč a prózu jakou chcete, 
Pravda zůstane taková, jaká vždy byla. Milujte jeden druhého, jako Já miluji vás. Jen tehdy, 
až budete prokazovat úctu jeden k druhému a milovat jeden druhého, můžete skutečně 
hlásat mé Slovo. 
 
Je tak mnoho zmatku, má dcero. Tak mnoho hrůzy a strachu bylo vštípeno mým dětem 
ohledně jejich budoucnosti. Kdyby se jen duše mohly uklidnit a prosit o odpuštění, pak by 
jejich modlitby byly vyslyšeny. Katastrofy mohou být a budou zmírněny. Děti, udržujte naději 
ve svých duších živou. Nepodlehněte nikdy tomu, že byste se vzájemně odsuzovaly a už 
vůbec to nedělejte v mém jménu.  
 
Kdo se odváží ve jménu křesťanství soudit druhého výsměchem, bude muset čelit Mně. 
Ten, kdo hřeší proti mým prorokům, se také bude muset zodpovídat Mně. Moje Slovo není 
odmítáno z lásky. Moje Slovo není odmítáno ze strachu. Ne, je odmítáno kvůli hříchu pýchy. 
 
Váš Spasitel   
Ježíš Kristus 
250. Bůh Otec žádá své děti, aby se sjednotily v modlitbě 
Úterý, dne 15. listopadu 2011 v 23:00 
 
Přicházím dnes, má dcero, abych shromáždil mé drahé děti a všechny, kteří věří ve Mne, aby 
se společně modlili za záchranu všech duší na zemi. 
 
Je mým přáním, abyste dokázali svou nekonečnou lásku k Nejsvětější Trojici tím, že projevíte 
pokoru láskou jeden k druhému, aby tak hřích mohl být odpuštěn celému lidstvu. 
 
Já jsem Bůh Spravedlnosti, ale nejdříve a především jsem Bůh lásky a milosrdenství. Moje 
otcovsky božská láska k vám se zrcadlí v mé milosrdné dobrotě. Jako takový je i můj úmysl 
zachránit všechny duše v tomto konci času, jak jej znáte na zemi. Nebojte se, děti. Mým 
záměrem není vás vyděsit, ale všechny vás obejmout v mé všezahrnující lásce ke každému 
mému dítěti. 
 
Vyzývám všechny mé děti, zejména ty duše, tak plné lásky ke Mně, svému Stvořiteli, aby se 
spojily se svými bratry a sestrami a povstaly proti zlu ve světě. 
 
Děti, Satan a všichni démoni z pekla se nyní, během tohoto konce časů, potulují po zemi, 
Mně navzdory. Jsou rozptýleni po celém světě a pronásledují duše a přivádějí je na pokraj 
šílenství. 
 
Zlý vliv je pociťován v tomto čase téměř každým jedním z vás. Protože má existence 
a existence mého milovaného Syna byla popřena, odmítnuta a odložena stranou, pokrývá 



nyní temnota váš svět. Tím, že jste neuznali pravdu o vašem stvoření na této zemi, jste se 
vy, mé milované děti, bezděčně staly terčem Satana. 
 
Všimněte si mnoha změn ve vašem životě od doby, kdy tato nákaza zachvátila váš svět. 
Vraždy, nenávist, nechuť k hlásání mé slávy, nebo k uznání mé existence, války, perzekuce, 
chtivost, nadvláda a morální úpadek. Všechna tato zkaženost byla ve vašem světě vytvořena 
Satanem a rozšířena hříšníky, tak otevřeným jeho falešným a planým slibům. 
 
On, Satan, nejdříve pokouší po moci hladové hříšníky a ty, kteří mají slabou víru. Potom, co 
už je svede, tak je posedne. Oni pak následovně infikují jiné a způsobují strašnou bolest tím, 
že týrají své bratry a sestry. 
 
Vy, moji milovaní věrní, volám vás teď, abyste povstali a bránili moje svaté Slovo, aby lidstvo 
mohlo být zachráněno. Uděláte to dvěma způsoby. Jednak neustálou modlitbou a pak 
šířením mého nejsvětějšího Slova. Modlitba nejen, že pomůže zachránit lidstvo od pekla a od 
jeho úplného opuštění Mnou, ale také zmírní dopad mé trestající ruky. Tato trestající ruka – a 
nemějte o tom žádné pochybnosti – dopadne na ty zkažené hříšníky, kteří dovolili duchům 
temnot ovládnout jejich chování k nevinným, na nich závislým lidem, nad nimiž vykonávají 
kontrolu. 
 
Já, Bůh Otec, žádám z nebes mé děti, aby slyšely mou prosbu, kdy je úpěnlivě žádám, aby 
okamžitě povstaly. Sjednoťte se v modlitbě a modlete se následující: 
 
"Bože Nejvyšší, ve jménu tvého milovaného Syna Ježíše Krista, jehož jsi obětoval, abys nás, 
tvé ubohé děti, zachránil z plamenů pekla, slyš naši modlitbu.  
 
Dovol, abychom Ti nabídli naši pokornou oběť a přijali zkoušky a protivenství jako prostředek 
k získání spásy všech duší během Varování. 
 
Snažně Tě prosíme, abys odpustil hříšníkům, pro něž je těžké se vrátit zpět a přijmout tvoji 
milosrdnou dobrotu a přinést nezbytné oběti, abys je uviděl schopné ke spáse ve tvých 
svatých očích." 
 
Když se budete modlit tuto modlitbou ke Mně, vašemu Nebeskému Otci, Bohu Nejvyššímu, 
Stvořiteli vesmíru a lidstva, vyslyším vaši modlitbu a udělím imunitu pro všechny duše, za 
které se budete modlit. 
 
Mé drahé děti, děkuji vám, že jste rozpoznaly moje Boží volání z nebes. Děkuji vám za vaši 
pokoru srdce, že jste poznaly můj hlas, když byl vysloven. 
 
Nezapomeňte, že jsem oceán laskavosti a že vás všechny miluji s otcovskou něhou. Snažím 
se jen, abych zachránil každého jednoho z vás ze spárů Zlého, abychom mohli být spojeni 
jako jedna svatá rodina. 
 
Bůh, Věčný Otec 
 
251. Panna Maria: Modlete se za papeže Benedikta 
Středa, 16. listopadu 2011 v 20:00 
 
Mé dítě, nastane urputný boj, protože bitva o duše začíná. Modli se za všechny ubohé duše, 
které potřebují ochranu milosrdenství mého Syna. 
 



Zlý udělá všechno, co může, aby odvrátil děti od milosrdné ruky mého Syna. 
 
Tak mnoho mých ubohých ztracených duší nemá tušení o bitvě, která již začala a která je 
vedena Zlým. Jeho dny se už krátí, mé dítě, ale musíte udělat všechno, co můžete, abyste 
pomohli mému drahému Synu zachránit tyto lidi dříve, než bude příliš pozdě. 
 
Ty, mé dítě, mě musíš i nadále prosit o ochranu, protože se nyní stáváš skutečným trnem 
v patě Zlého. V každém okamžiku se měj na pozoru. Modlitba je důležitá a musíš prosit 
ostatní, aby se za tebe modlili. 
 
Modli se za papeže Benedikta, zvláště teď, protože bude také napaden. Nikdy nepolevuj ve 
své práci pro mého Syna, neboť ty, mé dítě musíš vydržet do úplného konce, aby se naplnilo 
proroctví předpověděné už před tak dlouhým časem. 
 
Nezapomeň, že tě vždy přikryji mým svatým pláštěm. 
 
Vaše Nebeská Matka 
Královna Růží   
 
(Poznámka: toto poselství bylo přijato po plném zjevení Blahoslavené Matky, které trvalo 
20 minut, v němž působila velmi smutně. Marie Božího milosrdenství). 
 
252. Přípravy jsou nyní ukončeny 
Středa, 16. listopadu 2011 v 20:30 
 
Má vroucně milovaná dcero, dávej teď pozor. Prosím, ujisti znovu všechny mé děti, že víra 
zajistí jejich spásu. To je vše, na čem teď záleží. 
 
Láska ke Mně a jednoho k druhému bude vaší cestou do ráje. 
 
Když milujete jeden druhého tak, jako Já miluji vás, musíte milovat bezpodmínečně. Musíte 
vzájemně přijmout vaše chyby. Odpouštějte, děti. Boj nepochází z nebe. Způsobuje jej 
podvodník, aby vyvolával rozkol. 
 
Povstaňte teď a modlete se, modlete se, modlete se za moje velké milosrdenství, protože je 
téměř u vás. Přípravy jsou nyní u konce. 
 
Teď už prostě jen čekejte. 
 
Připravte vaše duše a modlete se jeden za druhého. Jednoduše přijmi moji svatou vůli, má 
dcero. 
 
Nepožaduj vysvětlení. Řiď se mými pokyny a vždy buď poslušná. Neupadni do pastí, které 
jsou pro tebe připraveny, aby tě přivedly k pádu. Satan chce, abys padla, aby mohl po tobě 
šlapat, ale musím ti znovu připomenout, abys mlčela. Snášej jakékoliv ponížení se sklopeným 
zrakem a v naprosté pokoře. 
 
Dcero, napodobuj Mě ve všem, co děláš. Když to uděláš, tak tě Satan nebude moci úspěšně 
napadnout. 
 
Teď jdi a čekej, neboť přijdu brzy. 
 



Váš milující Ježíš 
Spasitel a Vykupitel všeho lidstva 
 
253. Modlitba modlitební kampaně (1): Můj dar Ježíši k záchraně duší    
Čtvrtek, 17. listopadu 2011 v 21:00 
 
Má milovaná dcero, prosím, požádej mé děti, aby se modlily tyto modlitby ode dneška až do 
Varování. Moji následovníci jsou žádáni, aby se modlili tyto modlitby, které jim budu každý 
den dávat k záchraně duší. Toto je první modlitba: 
 
Můj dar Ježíši k záchraně duší 
 
"Můj nejdražší Ježíši, Ty, který nás tolik miluješ, dovol mi, abych svou pokorou pomohl 
zachránit tvé vzácné duše. Měj slitování se všemi hříšníky, bez ohledu na to, jak těžce Tě 
urazili. 
 
Dovol mi modlitbou a utrpením pomoci těm duším, jež nemusí přežít Varování, aby hledali 
místo po tvém boku ve tvém království. 
 
Ó, nejdražší Ježíši, vyslyš moji modlitbu, abych Ti pomohl získat ty duše, po kterých tak 
toužíš. 
 
Ó, Nejsvětější Srdce Ježíšovo, vždy slibuji svou věrnost tvé nejsvětější vůli. Amen." 
 
Váš Spasitel 
Ježíš Kristus 
 
254. Modlitba modlitební kampaně (2) : Modlitba za globální vládce 
Pátek, 18. listopadu 2011 v 21:00 
 
Má vroucně milovaná dcero, dnes naléhám na mé následovníky, aby nabídli tuto modlitbu 
k záchraně ubohých dětí, mučených vůdci svých vlastních zemí, kteří jsou zase pod diktátem 
celosvětových sil, které nejsou od Boha: 
 
"Můj Věčný Otče, prosím Tě ve jménu tvého milovaného Syna Ježíše Krista, abys ochránil tvé 
děti před pronásledováním, které plánují globální síly proti nevinným národům. 
 
Prosím za odpuštění hříchů těch duší, které jsou příčinou těchto útrap, aby se s pokorným 
a kajícným srdcem směly k Tobě obrátit. 
 
Prosím, dej tvým mučeným dětem sílu odolávat takovému utrpení k odčinění hříchů světa 
skrze Krista, Pána našeho. Amen." 
 
Váš Ježíš 
  
255. Modlitba modlitební kampaně (3): Zbav svět strachu, můj Pane 
Sobota, 19. listopadu 2011 v 19:00 
 
Má vroucně milovaná dcero, nyní ti poskytuji modlitbu, která zbaví svět strachu. 
 
"Ó, můj Pane Ježíši Kriste, úpěnlivě Tě prosím, abys zbavil svět strachu, který odděluje duše 
od tvého milujícího srdce. 



 
Modlím se za ty duše, které během Varování pocítí skutečný strach, aby se uklidnily 
a dovolily tvému milosrdenství je zaplavit tak, aby Tě mohly milovat podle tvé vůle. Amen." 
 
Váš milující Spasitel 
Ježíš Kristus 
 
256. Modlitba modlitební kampaně (4): Sjednoť všechny rodiny 
Neděle, 20. listopadu 2011 v 18:00 
 
Má dcero, tato modlitba je důležitá, protože pomůže udržet rodiny pohromadě, aby mohly 
zůstat v jednotě v mém království ráje na zemi. 
 
"Drahý Ježíši, prosím, sjednoť během Varování všechny rodiny, aby získaly věčnou spásu.  
 
Modlím se, aby všechny rodiny zůstaly pospolu v jednotě s Tebou, Ježíši, a mohly se stát 
dědici tvého Nového ráje na zemi. Amen." 
 
Váš milující Spasitel 
Vykupitel lidstva, Ježíš Kristus 
 
257. Modlitba modlitební kampaně (5): Modlitba ke chvále Boha Nejvyššího 
Pondělí, 21. listopadu 2011 v 19:00 
 
Má dcero, svět musí nabídnout speciální modlitbu ke chvále a k díkuvzdání Bohu Otci za 
milosrdenství, které poskytuje celému světu. 
 
"Ó, Věčný Otče, obětujeme Ti naše modlitby v radostném díkůvzdání za tvůj vzácný dar 
milosrdenství celému lidstvu. 
 
Radujeme se a vzdáváme Tobě, nejslavnějšímu králi naši chválu a úctu za tvé láskyplné 
a něžné milosrdenství. 
 
Ty, Bože Nejvyšší jsi náš král a v pokorné odevzdanosti padáme k tvým nohám za tento dar, 
který nám teď přinášíš. 
 
Prosíme Tě, Bože, smiluj se nad všemi tvými dětmi. Amen." 
 
Váš Ježíš    
 
258. Modlitba modlitební kampaně (6): Modlitba za zastavení antikrista 
Úterý, 22. listopadu 2011 v 11:00 
 
"Ó, Ježíši, modlím se, aby Bůh ve svém milosrdenství zabránil antikristu a jeho ohavné 
armádě způsobit hrůzu a utrpení tvým dětem. 
 
Modlíme se, aby byl zastaven a ruka trestu byla odvrácena díky obrácením během Varování. 
Amen." 
 
Váš Ježíš 
 
259. Modlitba modlitební kampaně (7): Modlitba za ty, kdo odmítají milosrdenství 



Úterý, 22. listopadu 2011 v 20:00 
 
Má vroucně milovaná dcero, můj příchod, abych ještě jednou spasil lidstvo před tím, než 
přijde den posledního soudu, je už tak blízko. Má radost má příchuť velkého utrpení kvůli 
duším, které odmítnou moje milosrdenství. 
 
Ty, má dcero, spolu s mou armádou mých milovaných dětí kříže, musíš bojovat za záchranu 
těchto duší. Toto je modlitba k prosbě o milosrdenství pro tyto duše, které jsou v temnotě. 
 
"Ó, Ježíši, úpěnlivě Tě prosím, abys odpustil hříšníkům, jejichž duše jsou v takové temnotě, 
že odmítnou Světlo tvého milosrdenství. 
 
Odpusť jim, Ježíši, prosím Tě úpěnlivě, abys je vykoupil z hříchů, z nichž se jen těžko 
dokážou sami vysvobodit. 
 
Zaplav jejich srdce paprsky tvého milosrdenství a dej jim příležitost, aby se navrátili do lůna 
tvé lásky. Amen." 
 
Váš milovaný Ježíš 
 
260. Modlitba modlitební kampaně (8): Modlitba za vyznání hříchů 
Úterý, 22. listopadu 2011 v 20:30 
 
Já Ježíš, váš Král a Spasitel vám nyní dávám mou modlitbu za vyznání hříchů. 
 
Tuto modlitbu se máte modlit jako úpěnlivou prosbu za milosrdné odpuštění hříchů během 
Varování a po něm. 
 
"Nejdražší Ježíši, prosím Tě o odpuštění všech mých hříchů a za bolest a utrpení, které jsem 
způsobil jiným. 
 
Pokorně Tě prosím za milosti, abych se vyhnul tomu, že bych Tě znovu urazil a abych Ti 
nabídnul pokání podle tvé nejsvětější vůle. 
 
Úpěnlivě Tě prosím o odpuštění jakékoliv budoucí urážky, na níž bych mohl mít podíl a jež by 
Ti způsobila bolest a utrpení. 
 
Vezmi mě s sebou do nové éry míru, abych se navěky mohl stát součástí tvé rodiny. 
 
Miluji Tě, Ježíši. 
 
Potřebuji Tě. 
 
Ctím Tebe a všechno, čím jsi. 
 
Pomoz mi, Ježíši, abych mohl být hoden vstoupit do tvého království. Amen." 
 
Váš Spasitel 
Ježíš Kristus 
 
261. Svět bude navždy změněn 
Čtvrtek, 24. listopadu 2011 v 21:00 



 
Má vroucně milovaná dcero, neobávej se času, jenž nadešel pro tebe a pro celý svět. 
 
Tato cesta, a to v tak krátkém čase, byla pro tebe náročná, má dcero. 
 
Od samého začátku jsi poslouchala mou svatou vůli, i když jsi měla své pochybnosti. 
Navzdory tomu, že v jistých kruzích se ti posmívali, a zvláště v těch, které se prohlašují 
za moje svaté stoupence a stoupence mé milované Matky, jsi nikdy nezaváhala v předávání 
mého svatého Slova světu. Nevšímej si vší té bolesti, neboť je již minulostí. 
 
Teď, kdy přicházím s mým velkým milosrdenstvím, všechny mé děti pravé víry padnou na 
kolena v pokorném díkůvzdání, aby Mě přivítaly a přijaly mé milosrdenství. Pravda bude nyní 
odhalena. 
 
Povstaňte všichni a s radostí očekávejte můj příchod. 
 
Svět bude navždy změněn. 
 
Mějte na paměti, že je to kvůli mé hluboké lásce k vám všem, včetně těch, kteří se vysmívají 
mému svatému Slovu, nebo Mě odmítají, že přicházím, abych vás ještě jednou zachránil. 
 
Váš Spasitel a Vykupitel 
Ježíš Kristus 
 
262. Já neodhaluji datum událostí 
Neděle, 27. listopadu 2011 v 15:00 
 
Má vroucně milovaná dcero, buď klidná a vyrovnaná a vlož ve Mne veškerou svou důvěru. 
 
Čas k Varování je již téměř zde a tak musíš být trpělivá. Modli se, má dcero, aby lidstvo 
mohlo být zachráněno mým darem. 
 
Prosím, nesnaž se uhádnout datum událostí, neboť jak už jsem ti mnohokrát řekl, Já je 
neodhaluji. 
 
Datum událostí nemáte znát. Buďte trpěliví. Čas k Varování přijde podle mé nejsvětější vůle. 
 
Vložte ve Mne veškerou svou důvěru a ponechejte všechno v mých rukou. 
 
Váš milovaný Ježíš 
 
263. Kráčej po mém boku a budeš poplivána 
Pondělí, 28. listopadu 2011 v 20:00 
 
Má vroucně milovaná dcero, nesmíš zapomenout, že když sloužíš Mně, tvůj život bude vždy 
krušný a plný trní. 
 
Nic nebude snadné, ale věz, že když jsi vybranou duší, tvůj život se neobejde bez oběti. Na 
této cestě, kterou podnikáš kráčejíc po mém boku, bude na tebe pliváno, budou ti podrážet 
nohy, budeš zesměšňována, kopána a soužena právě tehdy, kdy to budeš nejméně očekávat. 
Všichni, kteří otevřeně hlásají mé Slovo, budou trpět stejným potupným zacházením. 
 



Dokud ale nepřijmeš tato ponížení a zkoušky jako část kříže, který jsi na sebe vzala, když sis 
vybrala pro Mne pracovat, nedozraješ k duchovní dokonalosti, která je od tebe vyžadována. 
 
Má dcero, přijmi ponížení, bolest a utrpení, které se ti kladou do cesty. Samozřejmě, ty 
a všichni moji milovaní vojáci, kteří přijali mé nejsvětější pokyny z těchto poselství, musíte 
teď vědět, že jsem to Já, kdo kráčí po vašem boku. 
 
Váš milovaný Spasitel 
Ježíš Kristus 
 
264. Modlitba modlitební kampaně (9): Nabídnout utrpení jako dar 
Pondělí, 28. listopadu 2011 v 20:30 
 
 
"Ó, Nejsvětější Srdce Ježíšovo, nauč mě, abych v tvém svatém jménu přijímal urážky, když 
hlásám tvé Slovo, s pokorným díkůvzdáním. 

Nauč mě, abych pochopil, jak ponížení, bolest a utrpení mě přivádějí blíže k tvému 
Nejsvětějšímu Srdci. 

Dovol mi, abych přijal takové zkoušky s láskou a šlechetností ducha, a abych Ti je mohl 
nabídnout jako vzácné dary k záchraně duší. Amen." 

Ježíš Kristus 

265. Modlitba modlitební kampaně (10): Nést plamen tvé lásky 
Úterý, 29. listopadu 2011 v 15:35 
 
 
"Pomoz nám, drahý Ježíši, abychom v tvém jménu nebojácně povstali a nesli plamen naší 
lásky napříč národy. 

Dej nám, tvým dětem, sílu čelit špatnému zacházení všemi těmi, kteří nemají skutečnou víru 
ve tvé milosrdenství. Amen." 

Ježíš Kristus 

266. Panna Maria: Můj dar k porážce a zničení hada 
Úterý, 29. listopadu 2011 v 21:00 
 
Mé dítě, řekni všem následovníkům mého milovaného Syna Ježíše Krista, že musí stále hledat 
moji ochranu. Satanovy dny jdou rychle ke konci a mnohé z dětí jsou bezbranné vůči jeho 
pokušením. 
 
Satan mým dětem neublíží, ani je neodvrátí od mého Syna, když mě budou žádat o ochranu 
a o mé zvláštní milosti. 
 
Dnes je cílem Satana kdokoliv, protože on se potuluje všude a usiluje o záhubu duší. Jeho 
útoky jsou nejkrutější, jste-li oddaní následovníci Boha, a máte-li silnou víru. Jeho nenávist 
k takovým duším je příčinou jejich bolesti a zmatku. 
 
On, mistr klamu, má jen jeden cíl – svést všechny duše tak, aby ho následovaly a mohl tak 
zničit jejich naději na věčnou spásu. 
 



Využijte každou volnou chvíli k modlitbě za moji ochranu proti Zlému. Nebeský Otec mi udělil 
velký dar k porážce a ke zničení hada. 
 
Když mě budete prosit o pomoc, vždy vám pomohu obrátit se na mého Syna, abyste dostali 
útěchu, kterou tak beznadějně hledáte a která upokojí vaši duši. 
 
Modlete se, modlete se, modlete se můj svatý růženec, neboť je to nejmocnější zbraň 
k zastavení Satana, aby nezničil váš život. 
 
Mé dítě, děkuji ti, že jsi uposlechla moji výzvu, neboť jsem ti potřebovala připomenout, jak 
je naléhavé, abys hledala mou pomoc, protože v tomto stupni tvé mise jsi vystavená jeho 
zuřivému útoku. 
 
Jdi v pokoji. 
 
Tvoje Nebeská Matka 
Maria, Královna Nebes 
 
267. Ochráním vás od hrůz vašeho světa 
Středa, 30. listopadu 2011 v 15:30 
 
Má vroucně milovaná dcero, ti, kteří se tolik snaží, aby dokázali svou lásku ke Mně, velmi 
často nalézají ve svých duších beznaděj, která je zanechává s pocitem prázdnoty, kdy 
přestávají pociťovat moji lásku. To se může přihodit tak neočekávaně, že duše je pak 
ponechána v takovém stavu opuštěnosti, že se jí zdá, jakoby se už nikdy nevzpamatovala 
z pocitu bezmoci a nedostatku víry. 
 
Nebojte se, děti. Opuštěnost je něco, co budete zakoušet, když budete blízko Mě. Když jsem 
byl na zemi, cítil jsem stejnou opuštěnost mým milovaným Otcem. Cítil jsem se ztracený 
a osamělý, když jsem se mnohokrát snažil s Ním komunikovat. Je to tvrdá zkouška, kterou 
podstoupíte, když opravdu věříte v Boha. Je to Satanův způsob, jak vás svést z cesty, kdy 
doufá, že brzy zanecháte svého hledání Mne a upadnete opět do světských způsobů, které 
vás možná potěší, ale neuspokojí. 
 
Nevěděly jste, že modlitba zabrání, aby se tak stalo? Neuvědomily jste si, že Já to dovoluji 
pro vaše dobro a jako část vašeho výcviku k získání duchovní síly, kterou můžete dosáhnout 
jen touto opuštěností? 
 
Je pro vás těžké, děti, abyste pochopily cesty mého Otce. Prostě důvěřujte Mi, vašemu Ježíši, 
a proste Mě, abych vám dal milosti, které potřebujete k boji, spolu se Mnou, za záchranu 
vašich bratrů a sester. Musí být zachráněni od ďábelských plánů, tajně připravovaných ve 
vašem světě silami, snažícími se převzít nad vámi kontrolu prostřednictvím základních věcí, 
které potřebujete k přežití. 
 
Děti, nezapomeňte, že Já jsem mým následovníkům tak blízko, že až se Varování uskuteční, 
tak má armáda okamžitě vystoupí a stane se mocným protivníkem Satana. 
 
Naděje, děti, nesmí být nikdy ztracena. Zachráním vás z hrůz vašeho světa, který je 
v naprostém zmatku, jenž byl způsoben nedostatkem víry v mého Věčného Otce.  
 
To všechno se změní, až svět uvidí důkaz, který potřebuje, aby přijal existenci Boha Otce. 
 



Váš Ježíš 
Spasitel lidstva 
 
268. Modlitba modlitební kampaně (11): Přestaňte nenávidět vizionáře 
Středa, 30. listopadu 2011 v 20:00 
 
 
"Ó, Nejsvětější Srdce Ježíšovo, prosím, zastav nenávist a závist, kterou tvoji následovníci 
chovají vůči tvým pravým vizionářům. 

Prosím, abys vyslyšel mou modlitbu a dal tvým vizionářům sílu, kterou potřebují k hlásání 
tvého nejsvětějšího Slova nevěřícímu světu. Amen." 

Váš Ježíš Kristus 

269. Je organizována strašná válka 
Čtvrtek, 1. prosince 2011 v 12:00 
 
Má dcero, Velký trest padne na svět, aby byl ochráněn nevinný. 
 
Nyní je organizována velká, zlá ukrutnost, která by mohla vyvolat strašnou světovou válku. 
 
Ruka mého Otce dopadne, aby potrestala duše, polapené Satanem. Nebude jim dovoleno, 
aby uskutečnily svůj ďábelský plán. 
 
Děti, jen málo z vás ve světě ví, co se ve skutečnosti děje. 
 
Tyto skupiny jsou tak opatrné, že to, co vidíte se před vámi odehrávat, když se národy 
vzájemně napadají, neodpovídá zcela tomu, co se zdá být. 
 
Je to záměrně připravený pokus vyvolat válku, aby byly zabity milióny. 
 
Můj Otec nemůže stát stranou. Musí zasáhnout. 
 
Modlete se, modlete se, modlete se, děti, za záchranu duší. 
 
Váš milovaný Spasitel 
Ježíš Kristus 
 
270. Panna Maria: Přijde na vás trest 
Čtvrtek, 1. prosince 2011 v 21.00 
 
(Toto poselství bylo přijato po zjevení, které trvalo 30 minut, během něhož Blahoslavená 
Panna Maria nepřetržitě plakala, k velkému rozrušení vizionářky Marie Božího milosrdenství, 
která pravila, že bylo srdce zničující tomu přihlížet). 
 
Mé dítě, můj zármutek nad tak očividnou zkažeností ve světě láme mé srdce, když vidím 
ztracené duše, jak se noří hlouběji do propasti temnoty, ze které není návratu. 
 
Mé děti, Satan se teď směje, jak rychle krade duše těch, kdo nemají lásku k Bohu ve svých 
srdcích. Je děsivé, mé dítě, že právě tyto duše nemají ani ponětí, čemu budou po smrti čelit. 
 



Mé slzy smutku se řinou do nekončící řeky zármutku, když se dívám na hotová muka 
a utrpení, které právě teď můj Syn musí snášet.  
 
Ruka mého Nebeského Otce je nyní připravena dopadnout v trestu v jistých částech světa. 
Národy, které plánují strašlivé ukrutnosti, aby zničily jiné národy, budou přísně potrestány. 
Už nemohu zadržet ruku mého Otce, tak velká je síla jeho hněvu. 
 
Modlete se za ty, kteří budou čelit tomuto přísnému trestu. Modlete se za jejich duše. Jejich 
jednání musí být zastaveno, jinak smete životy miliónů mých ubohých dětí. Jejich ďábelské 
činy nemohou být dovoleny, protože mají za cíl strašlivé zpustošení jiných národů, které 
považují za své nepřátele. 
 
Modlete se, modlete se, modlete se ještě před trestem, abyste zmírnili utrpení nevinných. 
 
Vaše milovaná Matka 
Královna zármutku 
 
271. Mé milosrdenství zahrnuje všechny rasy, barvy kůže a náboženství   
Pátek, 2. prosince 2011 v 23:35 
 
Má drahá dcero, zůstaň silná a mysli na dobrou zprávu o tom, že moje milosrdenství přivede 
většinu mých drahých dětí zpět do lůna mého Nejsvětějšího Srdce. 
 
Ty ubohé, nešťastné duše, které upsaly své životy zlu, potřebují vaše utrpení, aby mohly být 
zachráněny. I když je z lidského hlediska mimořádně těžké tomu porozumět a je to velmi 
tvrdé přijmout, musíte Mi důvěřovat. Vaše vlastní utrpení a utrpení mých oddaných 
následovníků směřuje k záchraně duší. Nic z něj není promarněno. Tato oběť je dar, jenž 
dáváte Mně. Nezapomeňte, že utrpení dělá i mé břímě lehčí. 
 
Jsem unaven mým vlastním utrpením, Má dcero, ale těším se, až nakonec obejmu mé děti 
v jednotě s mým Věčným Otcem. 
 
Představte si to asi takto – když milovaný člen rodiny emigruje a vrátí se po mnoha letech 
domů, jak velké pak nastane vzrušení. Kolik jen radosti přichází. Myslete na touhu, jakou 
chovají rodiče ke svému synu či dceři, které dlouhé roky neviděli a co všechno pro ně to 
shledání znamená. 
 
Děti, Já miluji všechny z vás vytrvalou láskou. Těším se na naše shledání, až vás budu moci 
pevně obejmout v mé náruči a přitisknout vás k mému srdci. Má rodina je konečně 
připravená k sjednocení, poprvé od doby, co byl pro Adama a Evu stvořen ráj. 
 
Vylévám svou lásku a milosrdenství, aby pokryly všechny mé děti ve všech koutech světa, 
zahrnující všechny rasy, všechny barvy kůže, všechna náboženství a všechny hříšníky. 
 
Očekávejte tento velký dějinný okamžik. Konečně ta hrozná nenávist, utrpení, neklid, 
nedůvěra, chtivost, násilí a jiná zla navždy zmizí. Představte si, jaké to bude, děti, nový 
nádherný věk lásky a pokoje ve světě. 
 
Ať ani jeden z vás nepropase tento život věčného štěstí. Cožpak byste si mohli přát, aby 
někteří z vašich bratrů a sester byli vyloučeni? Pokud by byli, pak by trpěli v ohních pekla 
nevýslovnou temnotou navěky. Nezapomeňte na to, děti, navěky. Potom už nebude žádná 
cesta zpět. 



 
Modlete se, aby všechny duše mohly zdědit tento ráj. Modlete se za duše, o které máte 
osobně starost. Modlete se za všechny duše. 
 
Váš Ježíš 
Spasitel a Vykupitel všeho lidstva 
 
272. Modlitba modlitební kampaně (12): Za vyvarování se hříchu pýchy 
Sobota, 3. prosince 2011 v 19:40 
 
Má dcero, potřebuji modlitby všech věřících, aby mohly být zachráněny duše zlých. Mnozí z 
nich jsou tak plní pýchy na svou vyhlašovanou znalost mého učení, že jejich nedostatek 
pokory Mně způsobuje bolest. Musí se modlit za milosti, aby se mohli stát znovu malí a 
důvěřovat Mi. Popros je, aby se modlili tuto modlitbu: 

"Ó, můj Ježíši, pomoz mi vyhnout se hříchu pýchy, když promlouvám ve tvém jménu.  

Odpusť mi, když kohokoliv někdy znevážím ve tvém svatém jménu.    

Pomoz mi slyšet, Ježíši, když tvůj hlas je vysloven a naplň mě tvým Duchem Svatým, abych 
mohl rozlišit pravdu tvého slova, když voláš k lidstvu. Amen." 

Ježíš Kristus 

273. Proroci připravují můj Druhý příchod 
Sobota, 3. prosince 2011 v 20:45 
 
Má vroucně milovaná dcero, s velikým ohromením pozoruji mé následovníky, kteří odmítají 
mé nejsvětější Slovo v těchto poselstvích. Jak Mě to rmoutí. 
 
Prosím mé děti všude na světě, aby se modlily za ty, kdo ve svých životech odmítají Boha. 
Přesto si však také naléhavě přeji modlitby za mé následovníky, kteří nevědí, nebo 
zapomněli, že k mému Druhému příchodu dojde a že jej nic nemůže zastavit. Je to důležitá 
událost a všichni z vás musíte být na ni připraveni. 
 
Do světa byli posláni proroci, aby oznámili mé narození. Také můj Otec od samého počátku 
posílal proroky, aby připravovali duše ke spáse. Proroci jsou nyní posíláni do světa, aby 
připravili lidstvo na můj Druhý příchod. 
 
Probuďte se, vy všichni, kdo tvrdíte, že Mě znáte. Znáte-li Mě, tak poznejte můj hlas, když 
volám k vašim srdcím. Tolik z vás odmítá nejen tato poselství, ale odmítá také Mne. 
 
Nechť ti, kdo Mě tak rychle odsuzují odmítnutím mých úpěnlivých proseb k celému světu, 
které dávám prostřednictvím těchto poselství, pochopí toto:  
 
Tím, že se tvrdohlavě odvracíte od mého Slova, které vám teď dávám, Mi odmítáte modlitby, 
které teď tak naléhavě potřebuji. Vy, ze všech národů, kdo tvrdíte, že Mě znáte, poslyšte, co 
vám musím říct. 
 
Vaše krutost proniká mé srdce. Váš nedostatek šlechetnosti znamená, že vaše modlitby 
nejsou nabízeny tak, jak by k záchraně duší měly být nabízeny.  
 
Kde je vaše pokora a proč zakrýváte svou nechuť k mému svatému Slovu falešnou pokorou?  



 
Musíte vzývat mého Ducha Svatého, aby vás dovedl ke Mně, abyste pro Mne pracovali 
s dokonalou láskou ve svých srdcích. 
 
Nikdy se nevychloubejte svou znalostí Písma. Nikdy nepoužijte znalost mého učení, abyste 
jiné ponížili. Nikdy nepomlouvejte, nezneužívejte, nepřehlížejte jiné, nebo se jim 
nevysmívejte v mém jménu. Neboť když to uděláte, velice Mě urazíte. 
 
Probuďte se děti. Připravte své duše a buďte velkorysé v duchu, protože času už je málo. 
 
Váš milovaný Spasitel  
Ježíš Kristus 
 
274. Čas mého Druhého příchodu je již téměř zde 
Pondělí, 5. prosince 2011 v 15:15 
 
Má nejdražší dcero, přípravy na mé Varování, abych přichystal lidstvo, jsou dokončeny. 
 
Chci poděkovat mým drahým následovníkům, kteří svou láskou ke Mně, pomohli zachránit 
tak mnoho miliónů duší. 
 
Čas mého Druhého příchodu je již téměř nad světem. Přesto tak mnoho jich ještě není 
připraveno, ale mé milosrdenství je bude chránit. 
 
Můj příchod bude slavnou událostí a muži, ženy a děti klesnou na kolena v radosti, úžasu 
a s láskou ve svých srdcích ke Mně, svému božskému Spasiteli. 
 
Mnozí zakusí naprostou úlevu, neboť lidé nedokážou přežít muka, která jim přináší Satan 
a milióny jeho temných andělů, kteří se ukrývají ve všech částech světa a způsobují jim 
strašnou bolest. 
 
Oni, Satanovi démoni, kteří nejsou bráni na vědomí mnoha mými dětmi, které prostě nevěří, 
že existují, způsobují ve světě zoufalý zármutek. 
 
Vytvářejí nenávist mezi lidmi, závist, žárlivost a touhu zabíjet. Už jim nezbývá moc času, děti, 
protože Já, váš Spasitel, se vrátím brzy, jak jsem slíbil. 
 
Modlete se, vy všichni, abyste zachránili všechny duše na světě, aby také byly připraveny na 
Nový ráj na zemi. 
 
Váš Spasitel 
Ježíš Kristus 
 
275. Výzva k nevěřícím, aby se obrátili 
Středa, 7. prosince 2011 v 16:00 
 
Má vroucně milovaná dcero, dnes bych se rád obrátil na nevěřící a na ty, jejichž víra je slabá. 
Zvláště volám ty, kteří jsou pohrouženi do materialistického způsobu života a ty, žijící 
v ochranné ulitě svého bohatství, a nemající čas na své duchovní zdraví. 
 
Vy, mé děti, Mi děláte největší starosti, protože jste ode Mne tak velmi vzdálené. Přesto vás 
hluboce miluji a doufám, že až se Varování uskuteční, okamžitě odpovíte na mé volání. 



 
Jak Já jen toužím, děti, abyste Mě poznaly a pochopily, jak vaše světské jmění položilo před 
vás pancíř, který vás odděluje od světla Pravdy. 
 
Bude nutné, aby mé smírčí duše za vás přinesly své největší útrpné oběti. 
 
Prosím, otevřete vašeho ducha a pojďte ke Mně, abych vás a všechny, kdo jsou vám blízcí, 
mohl vzít se Mnou a se zbytkem lidstva do Nového ráje. 
 
Váš milovaný Ježíš 
Vykupitel a Spasitel všeho lidstva 
 
276. Panna Maria: prožívala jsem stejné utrpení 
Čtvrtek, dne 8. prosince 2011 v 21:10 
 
Mé dítě, když jsem přivedla na svět Ježíše Krista, Vykupitele všeho lidstva, byla jsem jako 
každá jiná matka. Má láska k tomuto dítěti byla tak nesmírná, že jsem plakala slzami veliké 
radosti, když jsem poprvé uviděla jeho krásnou tvář. Přesto jsem věděla, že úloha, kterou 
jsem přijala, nebude snadná, i když jsem si tehdy neuvědomila, jak těžká tato cesta bude. 
 
Když jsem pohlédla do nádherné tváře mého vroucně milovaného dítěte, nic nebylo důležité, 
jen má touha Ho stále chránit za každou cenu. 
 
Mé srdce bylo tehdy spojeno se srdcem mého Syna stejně tak, jako je dnes. To samé srdce 
trpělo v jednotě s jeho srdcem každý okamžik jeho života na zemi. 
 
Každou radost, kterou cítil On, jsem také mohla pocítit. Jeho smích přinesl úsměv na mou 
tvář. Jeho smutek mě hluboce bolel. 
 
Jeho muka během jeho ukřižování jsem cítila v každé kosti mého těla. Každý hřeb, který 
pronikl jeho tělo, pronikl také i moje. Každý kopanec a každou ránu, kterou dostal rukama 
svých pronásledovatelů, jsem pocítila i já. 
 
Prožívala jsem stejné utrpení, přestože jsem u většiny mučení, které musel podstoupit, 
nebyla přítomná, protože bylo skryto mně i jeho učedníkům. 
 
Dnes trpím s mým Synem zrovna tak, jako tehdy. Když si z Něj v dnešním světě tropí 
posměch, když je veřejně zesměšňován, na jevišti a v médiích, zejména ateisty, pláču slzami 
hořkosti. 
 
Když vidím mého drahého Syna plačícího nad hříchy, jichž je každý den svědkem, také já 
pláču s Ním. Já vidím, cítím a zakouším jeho pokračující utrpení za lidstvo. 
 
Ježíš Kristus, Spasitel lidstva trpěl za všechny z vás, ale každého z vás velmi miluje. 
 
Udělám cokoliv, co budu moci, abych vyplnila jeho nejdražší přání zachránit každou 
jednotlivou duši na zemi ze spárů Zlého. 
 
Jestli se tato mise podaří, potom, a jen tehdy, se budu moci radovat z konečného pokoje, až 
se mé děti svorně sjednotí v Novém ráji. 
 



Modli se, mé dítě, s těmi, kdo se modlí za záchranu duší, aby ani jedna duše nebyla 
vyloučena. 
 
Jdi v pokoji a pokračuj v této nanejvýš důležité misi pro mého milovaného Syna. 
Budu tě chránit v každém čase. 
 
Tvoje milovaná Matka  
Královna Nebes 
 
(Poznámka: toto poselství bylo přijato po mši a bezprostředně po soukromém zjevení před 
její sochou, které trvalo 20 minut, kdy Panna Maria zůstávala vážná s vlajícím závojem). 
 
277. Pokus zavést světovou měnu v Evropě 
Pátek, 9. prosince 2011 v 22:00 
 
Má vroucně milovaná dcero, jak velmi bych si přál, aby mé děti, zejména ty, které trpí 
útlakem v Evropě, se jen obrátily k mému Otci o pomoc. 
 
Zlá skupina, o které jsem se čas od času zmiňoval, pokročila ve svých pokusech ovládnout 
všechny mé ubohé děti v této části světa. 
 
Ony, nevinní pěšáci v bezohledném plánu zavést světovou měnu k ovládnutí celé Evropy, se 
musí nyní usilovně modlit o pomoc Boha, Všemohoucího Otce. 
 
Děti, nikdy nepodlehněte pronásledování, které je připravováno za zavřenými dveřmi. 
Modlete se, abyste zmírnily tyto okolnosti. Proste Boha Otce v mém jménu – ve jménu jeho 
milovaného Syna Ježíše Krista, aby odvrátil tuto krizi a modlete se: 
 
"Bože Otče, ve jménu tvého milovaného Syna Ježíše Krista Tě prosím, abys zastavil tuto 
ohavnost, sloužící ke kontrole tvých dětí.  
 
Prosím, ochraňuj všechny tvé děti v této hrozné době, abychom mohli najít pokoj 
a důstojnost a žít své životy svobodní od Zlého." 
 
Má dcero, modlitba může přivést, a také přivede, tyto neblahé plány ke konci. 
 
Bůh Věčný Otec, jak už jsem řekl, potrestá ty, kteří jsou zodpovědní za toto ďábelské 
spiknutí, nevrátí-li se zpět k víře ve svého Všemohoucího Stvořitele. 
 
Důvěřujte Mi. Důvěřujte mému Věčnému Otci a modlete se, aby toto pronásledování bylo 
zastaveno ještě před tím, než by skutečný plán ke zničení, kontrole a ke škodě těchto duší 
byl nakonec odhalen. 
 
Váš milovaný Spasitel 
Ježíš Kristus 
 
278. Přechod do Nového ráje bude rychlý a bez utrpení 
Neděle, 11. prosince 2011 v 12:45 
 
Přicházím dnes k tobě s velkou radostí v mém Nejsvětějším Srdci jako tvůj snoubenec. Ty, 
Má dcero, jsi přijala tuto nejposvátnější prosbu připojit se ke Mně a pomohla Mi zachraňovat 
duše. 



 
Dosáhla jsi pokorné poslušnosti a tak bude nyní od tebe hodně očekáváno. Jako výsledek 
mého speciálního odkazu, abys zasvětila svůj život mému vroucímu přání zachránit lidstvo 
z hlubin pekla, bude odstraněn tvůj strach, až budeš postupovat vpřed. 
 
Tvoje práce, vedená mou Boží rukou, je nyní zcela svatá a zbavená jakéhokoliv vměšování 
Zlého. 
 
Už tě nepřepadnou žádné pochybnosti, ale věz toto: mé Slovo k tobě bude znesvěceno 
a roztrháno na kusy. Všechno bude uděláno k pošpinění těchto svatých poselství, dokonce 
i těmi, kdo tvrdí, že Mě znají. 
 
Od nynějška budeš přijímat své utrpení s úplným odevzdáním a s radostí ve své duši. Má 
síla, která ti je dána mocí Ducha Svatého, tě poleká. Povstaneš s naprostým přesvědčením 
ve svém srdci a s klidnou, ale rozhodnou sebejistotou, abys předala mé Slovo celému světu. 
 
V této práci tě nikdo nebude moci zastavit. Nikdo ti nebude moci znemožnit šíření tohoto 
nejsvětějšího čistého volání z nebes. 
 
Ty, má dcero, jsi připravena stát se záchranným lanem pro duše, které se toulají v pustině. 
Bez ohledu na to, jak ztvrdlá jsou jejich srdce, ony odpovědí na volání těchto poselství. 
Mnohé nebudou vědět, proč se jim to děje. Bude to moc Ducha Svatého, která zažehne 
plamen lásky a radosti v jejich duších a která je přitáhne ke Mně prostřednictvím mé 
naléhavé prosby přivést mé děti zpět do mé svaté náruče. 
 
Děkuji ti, že jsi odpověděla na moji zvláštní prosbu stát se mou nevěstou v konečné jednotě 
se Mnou. Tato smlouva, že Mi zcela odevzdáš svou duši, Mi dovolí volnost, kterou potřebuji, 
abych úspěšně završil tuto misi, pro kterou jsi byla vybrána. 
 
Teď jdi, má vzácná dcero, a pomoz Mi vyplnit můj slib lidstvu. Můj návrat bude znamenat, že 
získám zpět mé vzácné duše a vezmu je do nové éry míru. Tento přechod do Nového ráje 
bude rychlý a bez utrpení, protože ses Mi odevzdala jako dar. 
 
Řekni mým dětem, že mé srdce je v tomto čase přeplněno radostí, jak se přibližuje čas, kdy 
budete oslavovat mé narození. 
 
Miluji vás.  
 
Váš milovaný Spasitel a Vykupitel 
Ježíš Kristus 
 
279. Bůh Otec: Slib imunity pro ty, kdo odmítají Ježíše 
Neděle, 11. prosince 2011 v 15:30 
 
Moje drahá dcero, děkuji ti, že jsi odpověděla na tuto důležitou prosbu z nebeské říše, kdy 
jsem tě žádal, abys přijala mystické sjednocení s mým drahým Synem Ježíšem Kristem. 
 
Já jsem přítomen v mém Synu Ježíši, tak jako je On je ve Mně, sjednocen se Mnou láskou 
Ducha Svatého. Tvoje duše je proto nyní propojena s mojí a všechno bude pro tebe mnohem 
jasnější. 
 



Mé dítě, byla jsi zformována jako stvoření podle mého přání tak, abys byla učiněna plně 
hodnou tohoto božského poslání. Byly ti dány slzy božského zásahu, abys mohla okamžitě 
rozpoznat toto nové, neočekávaní volání. Nyní, když jsi prolila své slzy, už neplač, protože 
teď už bude jen štěstí panovat ve tvé duši. 
 
Má dcero, rozesmutňuje Mě, že už Mě nikdo v tomto světě neuznává. Mnozí na Mne již úplně 
zapomněli. Pro tolik mých dětí už neznamenám nic. 
 
Musíš Mi pomoci, dcero, když projevuji mou přítomnost, abych mohl být poznán pomocí 
modlitby. 
 
Prosím, modli se, aby celé lidstvo přijalo dar nového života, jenž mu nyní bude dán mým 
milovaným Synem Ježíšem Kristem. 
 
Nikdo skutečně nerozumí mým starostem o ty duše, které odmítají Mě, nebo existenci 
Spasitele, jehož jsem poslal do světa. 
 
Ty ubohé duše, tak plné logických vysvětlení, které tak arogantně užívají k odmítání mé 
existence, jsou pro Mne v tomto čase ztraceny. Jejich jedinou spásou – protože mnoho z nich 
odmítne nabídku Božího milosrdenství – budou modlitby dětí, které Otce milují. 
 
Tak mnoho dětí, které Mě nepřijímají, ještě toho o Mně příliš málo vědí. Já jsem Bůh 
otcovské lásky, Nebeský Otec, jenž dohlíží na každé své dítě. Silné, slabé, nemocné, dobré 
i zkažené. Žádné není vyloučeno z mé nekonečné lásky a nezáleží na tom, jak černá je jejich 
duše. 
 
Naléhavě vás žádám, děti, abyste se ke Mně modlily ve jménu mého Syna v pokání za 
všechny hříchy lidstva. 
 
Můj Syn nyní zahalí celé lidstvo a až se osvícení svědomí stane minulostí, budou vaše 
modlitby v této fázi vskutku zapotřebí. Vaše modlitby, děti, pomohou zachránit lidi, kteří 
budou vyzývavě pokračovat v odmítání milosrdenství, které jim můj Syn projeví. 
 
Děti, slibuji vám slavnostně, všem, které Mě ve jménu mého milovaného Syna Ježíše Krista 
budou volat, aby zachránily své bratry a sestry, že jim bude udělena okamžitá imunita. 
Speciální milosti budou dány každému, kdo se zaváže k plnému měsíci modliteb za jejich 
duše. Zde je, co žádám, abyste se modlili (modlitba modlitební kampaně č. 13): 
 
"Ó, Nebeský Otče, skrze lásku tvého milovaného Syna Ježíše Krista, jehož utrpení na kříži nás 
zachránilo od hříchu, prosím, zachraň všechny ty, kteří stále odmítají jeho ruku milosrdenství.     
 
Drahý Otče, zaplav jejich duše důkazem tvé lásky.    
Nebeský Otče, snažně Tě prosím, vyslyš mou modlitbu a zachraň tyto duše od věčného 
zatracení.  
 
Tvým milosrdenstvím jim dovol, aby jako první vstoupili do nové éry míru na zemi. Amen." 
 
Váš Nebeský Otec 
Bůh Nejvyšší 
 
(Vysvětlující poznámka: imunita bude garantována těm, za které se modlíte). 
 



280. Spirituální žárlivost je něco strašného 
Pondělí, 12. prosince 2011 v 19:00 
 
Má nejdražší dcero, spirituální žárlivost je strašná věc a trápí mnoho mých vizionářů. 
 
Postihuje také ty z mých následovníků, kteří se cítí izolovaní a trochu zklamaní, že jsem 
vybral jisté duše, aby Mně pomohly zachránit lidstvo. Měli by si však uvědomit, že Já miluji 
všechny z nich stejně. 
 
Jak to láme mé srdce, když zejména vybrané duše se cítí ohroženy jinými vybranými dušemi. 
 
Každé duši, kterou jsem si vybral, je dán jiný úkol a je po ní požadováno, aby šla po různých 
cestách. Společný jmenovatel je pokaždé tentýž. Přeji si, aby všichni moji vizionáři a proroci 
podnikli posvátnou misi k záchraně duší. 
 
Já používám různé duše, pokorné srdcem, k dosažení mých záměrů. 
 
Satan se bude vždy pokoušet obracet srdce mých vybraných duší tím, že je bude popichovat. 
On ví, jak se dotknout citlivého místa v jejich duších, když jim řekne, že jiné vybrané duše 
jsou důležitější, než jsou právě ony. 
 
Potom vytvoří pocit poranění v jejich srdcích a žárlivost. To znamená, že místo toho, aby se 
navzájem milovaly a udržovaly se ve stavu milosti, jsou pokoušeny, aby se dívaly na sebe 
vzájemně svrchu. V mnoha případech se okamžitě navzájem odmítají a dovolí hříchu pýchy, 
aby vniknul do jejich duší. 
 
Tak mnoho mých následovníků nejenže nemá rádo mé vybrané vizionáře a proroky, ale 
mohou s nimi jednat s pohrdáním, právě tak, jak také bylo jednáno se Mnou povýšenými 
farizeji. 
 
Během času mého pobytu na zemi farizejové zkoumali a zkoumali každé slovo, které vyšlo 
z mých úst. Použili každé vychytralé námitky k tomu, aby Mě chytili za slovo a mohli dokázat, 
že jsem lhář. Takto bude také zacházeno s mými proroky a vizionáři moderních dnů. 
 
Satan mučí mé následovníky tím, že jim sází do mysli pochybnosti o mých poslech, protože 
chce znevěrohodnit mé svaté Slovo. To je jeho cíl. 
 
Modlete se usilovně, aby každému z vás mohla být dána milost mít v úctě mé Slovo, které 
dostáváte perem mých drahých vizionářů. 
 
Vizionáři, nikdy se nechytněte do pasti tím, že byste podlehli spirituální žárlivosti. Je to 
nepatřičné a proniká to mým srdcem jako meč. 
 
Milujte jeden druhého. 
 
Prokazujte si úctu a ctěte jeden druhého v mém jménu. 
 
To je ta nejdůležitější lekce. 
 
Zdá-li se vám to těžké uskutečnit, pak všechna jiná práce pro Mne bude marná. 
 
Váš učitel a Spasitel  



Ježíš Kristus 
 
281. Nemohu snést myšlenku na duše, které Satan vleče do pekla 
Úterý 13. prosince 2011 v 20:15 
 
Má vroucně milovaná dcero, přípravy jsou důležité pro všechny mé následovníky, protože 
Varování se blíží. 
 
Všichni tito věřící se musí usilovně modlit za odpuštění svých hříchů, aby se vyhnuli bolesti 
očistce, který většina lidí na světě zakusí na krátkou chvíli okamžitě po Varování. 
 
Modlete se, modlete se za všechny, kteří budou traumatizováni, až uvidí stav svých duší 
potom, co jim během Varování budou odhaleny jejich hříchy. 
 
Musí pochopit, že jejich hříchy jim musí být ukázány ještě před tím, než mohou být očištěni 
od všech hříchů, aby mohli vstoupit do mého Nového ráje na zemi – nové éry míru, lásky 
a štěstí, které každé mé dítě musí zdědit. 
 
Mé srdce je plné radosti, protože přináším lidstvu tento velký dar. Přesto můj smutek 
nepolevuje kvůli těm, kteří prostě odmítnou tuto příležitost k novému životu. 
 
Děti, Já potřebuji mnoho modliteb, aby Satan mohl být zastaven a nemohl krást jejich duše. 
On v tom bude pokračovat až do poslední minuty. 
 
Nemohu snést pomyšlení na duše, které budou ode Mne odtaženy a budou křičet a vzpírat se 
v protestu, když on a jeho přisluhovači je povlečou do hlubin pekla. 
 
Pomozte Mi, děti, vašimi modlitbami, abych tomu mohl zabránit. 
 
Děti, tyto duše musí Satana bezvýhradně odmítnout, mají-li vstoupit do Nového ráje. Musí se 
ke Mně ochotně obrátit, nebo vůbec ne. 
 
Mají dvě volby: Nový ráj na zemi, nebo hlubiny věčného zatracení ve společnosti Satana. 
 
Děti, naprosto nikdy nepochybujte o existenci pekla. Uvědomte si, že každá zčernalá duše 
v okamžiku své smrti je odvlečena démony Satana do pekla a trápena na věčnost. Navzdory 
svým slibům, Satan vytvořil strašlivý stav muk pro takové duše. Kvůli jeho nenávisti k lidstvu 
budou tyto duše trpět až za mez své odolnosti. Přesto to budou muset snášet celou věčnost. 
 
Cožpak tyto duše nevědí, co přinášejí Satanovy sliby? 
 
Cožpak nevědí, že bohatství, pozemská sláva a svůdný materialismus vytvářejí hladkou cestu 
přímo do náruče Zlého? 
 
Probuďte se všichni, dokud ještě můžete. Zachraňte sami sebe a ty ubohé, svedené hříšníky 
od tohoto strašného konce vaší existence. 
 
Nemáte mnoho času. 
  
Nechť modlitby za tyto duše začnou už dnes. 
 
Váš Spasitel  



Ježíš Kristus 
 
282. Druhý příchod se uskuteční brzy po Varování 
Středa, 14. prosince 2011 v 19.15 
 
Má nejdražší dcero, musíš Mi vždy důvěřovat a vědět, že ani jediné poselství, které ti dávám, 
nebude nikdy znečištěno. 
 
Držím tě pevně v mém Nejsvětějším Srdci a tvoje ruka je vedena mou rukou. 
 
Tebou může být a vždy bude zapisováno jen mé svaté Slovo, abys moje poselství předala 
celému lidstvu. 
 
Nesmíš se stále pokoušet stanovit datum pro Varování. Já nemohu odhalit toto datum, neboť 
to není v souladu s vůlí mého Věčného Otce. Varování se uskuteční nanejvýš neočekávaně 
a zastihne lidi nepřipravené. 
 
Času už je velmi málo a tak jej využijte co nejvíce k vytrvalým modlitbám, abyste 
zachraňovali duše. Všechny duše. 
 
Velký trest byl pozdržen a dojde k němu jen tehdy, nebudou-li se lidé po Varování kát 
a neodvrátí se ve velkém počtu od svých zkažených způsobů.  
 
Můj Otec dal svolení oznámit můj Druhý příchod na zem v rámci velmi krátké lhůty. Stane se 
to brzy po Varování. Všechny duše budou potřebovat, aby byly zcela připraveny. 
 
Další modlitba modlitební kampaně (14) je následující:  
 
Za ochranu duší před atomovou válkou  
 
"Ó, Všemohoucí Otče, Bože Nejvyšší, prosím Tě, měj slitování se všemi hříšníky, otevři jejich 
srdce, aby přijali spásu a obdrželi hojnost milostí.  
 
Vyslyš mé prosby pro moji vlastní rodinu a učiň, aby každý z nich naleznul přízeň ve tvém 
milujícím srdci.       
 
Ó, božský Nebeský Otče, ochraňuj všechny své děti na zemi před atomovou válkou, nebo 
jinými zločiny, které jsou přichystány ke zničení tvých dětí.   
 
Vzdal nás od veškeré škody a ochraňuj nás. 
 
Osviť nás tak, abychom mohli otevřít naše oči a bez jakéhokoliv strachu v našich duších 
uvidět a přijmout Pravdu k naší spáse. Amen." 
 
Jděte v pokoji. 
 
Váš milující Spasitel 
Ježíš Kristus 
 
283. Mé děti utrpěly velkou škodu v tomto roce očisty 
Čtvrtek, 15. prosince 2011 v 20:55 
 



Má nejdražší dcero, tento rok očisty je už téměř u konce a ve výsledku jsou mé děti všude na 
světě připraveny na Varování. 
  
Mnoho z mých dětí strašně trpělo v tomto roce 2011. Války, násilí, vraždy a nenávist, které 
všechny zosnovala Satanova armáda, zabily nebo zmrzačily mé drahé děti. Tyto síly zla 
budou strašlivě potrestány, jestli se nebudou kát potom, co se Varování uskuteční. 
 
Mnoho z mých dětí bylo úplně zbaveno materiálního pohodlí a trpěly nouzí, jakou dříve nikdy 
nemusely snášet. 
 
Tyto zkoušky byly vyvolány a uvaleny na lidstvo Satanem, nicméně byly Mnou dovoleny, aby 
očistily duše. Můžeš si myslet, že je to kruté, má dcero, ale bylo to nutné k přípravě lidstva 
a nastolení pokory v jeho duších. 
 
Nyní, čistější v mých očích, jejich srdce byla otevřena k přijetí pravdy o jejich věčném životě. 
To znamená, že během Varování budou trpět méně, protože prošly tímto pronásledováním. 
 
Mé děti jsou nyní připraveny přijmout můj dar milosrdenství. Tento čas pro svět již téměř 
nadešel. Buď trpělivá, má dcero. Nikdy ode Mne nečekej, že bych dal světu datum Varování, 
protože jej nemáte znát, jak už jsem vám dříve mnohokrát řekl. 
 
Zcela Mi důvěřuj a zachováš si pokoj. 
 
Přinesu vám můj dar Varování, až uzraje čas a až mé děti je budou nejméně očekávat. 
 
Váš milovaný Ježíš 
Vykupitel lidstva 
 
284. Panna Maria: Proroci posledních časů jsou vedeni nebem 
Pátek, 16. prosince 2011 v 20:35 
 
Mé dítě, přicházím k tobě, abych ti přinesla útěchu srdce. Ty, mé silné dítě, budeš od 
nynějška schopná snášet utrpení v takové míře, že je budeš vítat a tím dokážeš svou 
odolnost v boji za hlásání Slova mého drahého Syna Ježíše Krista. 
 
Ty, mé dítě, jsi rozpolcená. Každý den přináší nové a nové výzvy v této práci a mnohé z nich 
jsou těžké. 
 
Nyní přišel čas, abys bez jakéhokoliv strachu pozvedla svoji zbroj. Postupuj kupředu a bojuj 
za mého Syna a zajisti, že jeho svaté Slovo bude rychle slyšeno po celém světě. Udělej to tak 
rychle, jak jen můžeš. Neotálej. Nedovol, aby ses rozptylovala. 
 
Miluji tě, mé dítě. Jsi plně chráněna před jakoukoliv újmou. Nevšimla sis, jak málo na tebe 
teď zapůsobilo, když na tebe jiní kvůli této práci zaútočili? To je milost tvé zbroje. 
 
Dej se do boje v bitvě proti Satanovi spolu se svou armádou bojovníků a pomoz tak zachránit 
celé lidstvo. 
 
Jsi opravdový prorok posledních časů vedený nebem, abys pomohla obrátit svět. Pomoc 
bude poslána rychle. Připrav se. Raduj se, neboť to je velký dar. 
 



Jsi vedena na každém svém kroku a tak prostě důvěřuj Ježíši a stále poslouchej mého 
Nebeského Otce. 
 
Buď statečná, odvážná a postupuj bez strachu ve své duši. 
 
Tvá Nebeská Matka 
Královna andělů 
 
285. Panna Maria: Nesmíte se zříci naděje kvůli strachu 
Sobota, 17. prosince 2011 v 15:30 
 
Mé dítě, svět musí být rychle zpraven o lásce a milosrdenství, které můj Syn Ježíš Kristus 
chová ke každé jednotlivé duši na zemi. 
 
On miluje každého, včetně těch, kteří mají vlažné duše a těch, kteří Ho neznají. 
 
Nikdy nepochybuj o tom, že lidé, kteří mohou být chudí v duchu, jsou Jím velmi milováni. 
Právě těm bude dána velká naděje, až je zahalí milosrdenství mého Syna. 
 
Nebesa se budou radovat, až tito lidé během Varování otevřou své oči Pravdě. K tomu dojde, 
až přijmou lásku a naději, které jim budou dány. Bude to ten největší dar, jaký kdy ve svém 
životě na zemi dostanou. 
 
Mé dítě, lidé nesmí nikdy odsuzovat ty, kteří nectí mého Otce. Nesmí se nikdy vzdát naděje 
pro ty, kdo také odmítají mého Syna. Všechny tyto duše jsou milovány s hlubokou něhou 
mým Synem, jenž je chce jen zachránit. 
 
Naděje, mé dítě, je darem Boha Otce. Nikdy se jí nesmíte zříci kvůli strachu, nebo negativitě. 
Milosrdenství mého Syna nezná hranic. Už brzy bude dáno každému jednomu z vás. 
 
Naděje a radost musí být ve vašich myšlenkách na předním místě, protože můj Syn se právě 
chystá svým dětem udělit tento velký dar, aby zachránil svět.  
 
Chce, aby celé lidstvo mělo účast na této velké a nádherné éře pokoje, která vás všechny 
očekává. 
 
Modlete se, modlete se, modlete se, aby všechny duše na zemi přivítaly tento láskyplný dar 
s otevřeným a pokorným srdcem. 
 
Je to Varování, ve kterém bude Boží milosrdenství konečně ukázáno lidstvu. 
 
Pak už nebudou moci být žádné pochybnosti o tom, jak velice jsou Jím všechny děti milovány 
a hýčkány. 
 
Vaše milovaná Matka 
Královna Nebes 
 
286. Modlete se tak, jak jste se nikdy dříve nemodlili 
Neděle, 18. prosince 2011 v 15:10 
 
Má nejdražší dcero, lidé, kteří se Mi velmi vzdálili, jsou mojí největší starostí. 
 



Moji následovníci musí vynaložit veškeré úsilí, aby rozšířili moji modlitbu, kterou vám dal můj 
Věčný Otec, prosící o imunitu pro jejich duše. (Modlitba modlitební kampaně 13). 
 
"Ó, Nebeský Otče, skrze lásku tvého milovaného Syna Ježíše Krista, jehož utrpení na kříži nás 
spasilo od hříchu, prosím, zachraň všechny ty, kteří stále odmítají jeho ruku milosrdenství.  
 
Zaplav jejich duše, drahý Otče, důkazem tvé lásky.   
 
Nebeský Otče, úpěnlivě Tě prosím, vyslyš mou modlitbu a zachraň tyto duše od věčného 
zatracení.  
 
Tvým milosrdenstvím jim dovol, aby jako první vstoupili do nové éry míru na zemi. Amen." 
 
Naléhavě prosím všechny věřící, kteří čtou tato má svatá poselství dávaná světu, aby se 
modlili tak, jak se nikdy dříve nemodlili. 
 
Potřebuji vaši oddanost, abych zajistil, že všechny mé děti přijmou můj dar s láskou 
a s radostí ve svém srdci. 
 
Nesmí mít strach, protože Já přicházím s darem lásky a milosrdenství. 
 
Váš Ježíš 
Vykupitel a Spasitel všeho lidstva 
 
287. Modlitba modlitební kampaně (15): Dík za dar Božího milosrdenství 
Pondělí, 19. prosince 2011 v 19:30 
 
Má nejdražší dcero, 

přeji si, aby křesťané na celém světě vzdali hold mému narození z hloubi svých srdcí. 

Horoucně si přeji, aby v tomto čase celé lidstvo dovolilo Duchu Svatému proniknout jejich 
srdce a duše. 

Když oslavujete mé narození, pak mé narození musí být uctíváno pro to, co reprezentuje. 
Nezapomeňte, že vzdáváte čest mému daru spásy. 

Proto Mě poslal můj Otec poprvé. 

Proto se vrátím znovu, abych nabídnul lidstvu druhou příležitost k vykoupení. 

Chci, aby mé děti v rámci modlitební kampaně (15) obětovaly tyto Vánoce další modlitbu: 
Dík za dar Božího milosrdenství 

"Ó, můj Nebeský Otče, s hlubokým díkem Ti vzdáváme úctu za oběť, kterou jsi nám přinesl, 
když jsi poslal Spasitele do světa. 

V radosti a v díkůvzdání Ti v pokorné vděčnosti nabízíme naše modlitby za dar Božího 
milosrdenství, jenž nyní dáváš tvým dětem. 

Ó, Bože – Ty, který jsi nejvyšší – dej, abychom byli hodni přijmout toto velké milosrdenství 
s vděčností. Amen." 

Váš Ježíš 
Vykupitel a Spasitel všeho lidstva 



 
288. Hříšníkům, kteří se ke Mně obrátí, bude věnována okamžitá pozornost 
Úterý, 20. prosince 2011 v 20:30 
 
Má vroucně milovaná dcero, proč právě teď se mé děti ve světě cítí tak opuštěné? 
 
Proč si zoufají ze zármutku a osamocení, když vše, co musí udělat, je volat Mě, svého Ježíše, 
aby jim přinesl útěchu? 
 
Každý z nich se musí obrátit ke Mně a požádat Mě o pomoc. Já odpovím na každou 
jednotlivou modlitbu. Ani jedna prosba neodejde nepovšimnuta a jejich modlitby budou 
vyslyšeny podle mé svaté Vůle. 
 
Tak mnoho jich zapomíná, že když se obrátí ke Mně, tak neustále stojím vedle nich. 
 
Každá duše na zemi je Mi drahá. 
 
Kdyby si jen uvědomili, že Mi to přináší velkou radost, když se ke Mně obrací o pomoc. 
 
Dává Mi dokonce ještě více radosti a štěstí, prosí-li Mě hříšníci, abych jim odpustil, a projevují 
lítost nad svými hříchy. 
 
To jsou duše, kterým bude věnována okamžitá pozornost. Řekni jim, že se nikdy nesmí 
obávat obrátit se ke Mně, neboť jsem vždy milosrdný. Úleva, jakou potom pocítí je milostí, 
kterou uděluji těm, kdo mají vřelé a upřímné srdce. 
 
V tomto ročním čase vylévám své milosrdenství na celý svět nejvíce. Obraťte se proto teď ke 
Mně a proste Mě o sílu a milosti, které potřebujete, aby vám pomohly vydržet vaše zkoušky 
ve světě. 
 
Váš Ježíš 
Spasitel a Vykupitel lidstva 
 
289. Dokonce i hřích vraždy může být odpuštěn 
Středa, 21. prosince 2011 v 20:10 
 
Má vroucně milovaná dcero, jsem to Já. 
 
Dnes večer přicházím, abych nabídnul útěchu hříšníkům, kteří věří, že nejsou hodni 
předstoupit přede Mne. 
 
Obracím se na ty z vás, na ubohé, mučené duše, které věří, že jejich hříchy jsou tak 
odpudivé, že bych je nemohl odpustit. Jak velice se mýlí. 
 
Cožpak nevíte, že není ani jeden hřích, který bych nemohl odpustit? Proč se tak bojíte?  
 
Cožpak nevíte, že dokonce i nejtěžší hřích, hřích vraždy, může být odpuštěn? Všechny hříchy 
mohou být a budou odpuštěny, projeví-li duše opravdové a ze srdce jdoucí výčitky svědomí. 
 
Já čekám. Otevřete Mi vaše srdce. Svěřte se Mi. Jsem pravděpodobně jediný opravdový 
přítel, kterého máte, takže Mi můžete říct cokoliv a nebudu tím šokován. 
 



Hřích je skutečností života. Jen velmi málo duší, včetně vybraných duší, může zůstat 
nadlouho ve stavu milosti. 
 
Nikdy nevěřte, že nemůžete vyznat své hříchy, bez ohledu na to, jak těžké by mohly být. 
 
Jestli se Mě bojíte a budete se stále ke Mně obracet zády, tak se Mi budete ještě více 
vzdalovat. 
 
Mnoho mých dětí se cítí nehodní mé lásky. Přesto miluji každého, včetně zatvrzelých 
hříšníků. Nepřehlížím hřích. Nikdy bych to nemohl udělat. Ale hříšníka miluji. 
 
Bylo to kvůli hříchu, že jsem byl poslán do vašeho světa jako Spasitel, aby vám mohlo být 
odpuštěno.  
 
Aby vám mohlo být odpuštěno, musíte o odpuštění prosit. Když hledáte odpuštění, musíte 
být nejdříve pokorní. Neboť opravdové výčitky svědomí nemohou být bez pokory. 
 
Já, váš Spasitel, vás snažně prosím, abyste se zastavili a přemýšleli o tom, jak žijete váš 
život. Buď milujete Boha svými dobrými skutky a láskou k bližnímu, anebo to neděláte. 
 
Děti k tomu, abyste Mě milovali, Mě nemusíte znát. Vaší prací, vaší láskou jednoho 
k druhému, laskavostí a velkomyslností, jakou projevujete druhým, dáváte najevo svou lásku 
ke Mně bez toho, že byste si to uvědomili. 
 
Také svou pokorou srdce, když Mi ukazujete opravdové výčitky svědomí za všechno špatné 
jednání ve vašem životě, také tím dokazujete svou lásku ke Mně. 
 
Jak jinak si myslíte, že byste mohli přijít blíže k mému srdci? 
 
Nesmíte se nikdy obávat přiblížit se ke Mně. Já nejsem nikdy daleko.  
 
Pojďte nyní ke Mně, abych mohl živit vaše duše a darovat vám pokoj, po kterém dychtíte. 
 
Váš milovaný Ježíš 
 
290. Panna Maria: Plán k vykoupení lidstva, pro Druhý příchod, je dokončen 
Čtvrtek, dne 22. prosince 2011 v 21:30 
 
Mé dítě, svět se musí připravit na příchod mého Syna modlitbou. 
 
Plán mého drahého Syna k vykoupení lidstva, pro jeho Druhý příchod, je dokončen. 
 
Byl vyměřen čas, aby dovolil víře se rozšířit těmito a jinými Božími poselstvími. 
 
Dokonce i malé skupiny oddaných křesťanů, kteří se modlí za ty, kdo odmítají mého Syna, 
mohou zachránit tyto duše. 
 
Vy, mé děti, proste tolik následovníků, jak je to jen možné, aby se modlili za imunitu pro 
ubohé duše nacházející se v hříchu. 
 
Naléhavě prosím všechny následovníky mého Syna, aby se nikdy nevzdávali naděje pro 
záchranu celého lidstva. 



 
Mnoho ubohých duší nechápe, co činí, když popírají existenci Boha, Nebeského Otce. 
 
Jejich uvažování je diktováno lidskou logikou, kde všechny věci jsou založeny na tom, jak 
jsou viděny pouhým okem. 
 
Nepochopily, že země je jen planeta stvořená Bohem pro jeho děti. Je to jen dočasné místo. 
 
Jejich skutečným dědictvím je Nový ráj. 
 
Modlete se, modlete se, modlete se za tyto děti, aby se Duch Svatý mohl dotknout jejich duší 
a zažehnout lásku k mému Synovi v jejich srdcích. 
 
Nikdy nezapomeňte, že Vánoce jsou svatou hostinou k oslavení Spasitele, který byl poslán, 
aby vám, všem mým dětem, dal věčný život. 
 
Vaše Blahoslavená Matka 
Královna Nebes 
 
291. Bůh Otec: Můj syn je poslán, aby si vyžádal svůj právoplatný trůn 
Sobota, 24. prosince 2011 v 18:00 
 
Má dcero, tak jako jsem poslal Spasitele poprvé na svět, aby zachránil lidstvo, jsem nyní 
připraven poslat ještě jednou mého Syna Ježíše, Vykupitele lidstva, k záchraně těch duší, 
které by jinak nemohly být zachráněny. 
 
Mé děti musí pochopit význam hořkosladké oběti, kterou jsem přinesl lidstvu, když jsem 
poslal mého Syna poprvé. 
 
Když jsem poznal, že jedinou cestou jak vykoupit lidstvo bylo poslat Spasitele, věděl jsem, že 
nemohu očekávat, že by jakýkoliv prorok, nebo vybraná duše podstoupila takovou oběť. 
Rozhodl jsem skrze druhou osobu mého božství, že pošlu Syna, aby zachránil lidstvo. To byla 
jediná účinná cesta, jak zhatit plány Satana – taková byla má láska k mým dětem. 
 
Pozorovat, jak můj Syn roste a stává se mužem, bylo úchvatné i bolestné, protože jsem 
věděl, co leží před Ním. Přesto kvůli hluboké, něžné lásce, kterou chovám pro každé z mých 
dětí, byla to ochotně podstoupená oběť, abych zachránil moji rodinu. 
 
Nyní, kdy se Varování blíží, připravuji svět také těmito svatými poselstvími, aby přivítal mého 
Syna podruhé. 
 
Děti, Druhý příchod mého milovaného Syna je blízko. Bude poslán, aby si vyžádal svůj 
právoplatný trůn, kdy bude panovat jako Král lidstva. 
 
Tato nádherná událost bude působivá a neobyčejná a je konečnou částí plánu k záchraně 
lidské rasy od zla, které existuje ve vašem světě. Satan bude brzy vyvržen. Jeho následovníci 
a lidé zlého srdce budou šokováni a zděšeni. Bude od nich očekáváno, že se v této fázi 
rozhodnou. Buď padnout na kolena, prosit o milosrdenství a být zachráněni. Nebo odmítnout 
tento velký dar, který jim byl nabídnut. 
 
Moje děti, sjednoťte se všechny, a nebojte se, že se vystavíte posměchu. Jste všechny 
vedeny Duchem Svatým a je vám poskytnuta ochrana andělů a svatých v nebi. Bude to na 



vás, moji následovníci, abyste hlásali Slovo a slib mého Syna, jenž si přeje, aby tato poselství 
byla rozšířena po celém světě. 
 
Také pomocí vašich modliteb budou ztracení hříšníci vyškubnuti z náruče Zlého. 
 
Děti, nacházíte se v počáteční fázi poslední bitvy. Milosrdenstvím mého vroucně milovaného 
Syna je vám dána vaše druhá příležitost k věčné spáse. Nepromarněte tuto příležitost. 
Sjednoťte se jako jeden ve spojení s vaší rodinou v nebi, abyste zachránili vaše bratry 
a sestry na zemi. 
 
Radujte se o těchto Vánocích, neboť to bude zvláštní oslava, protože musíte nyní pomáhat 
duším, aby se připravily na Druhý příchod mého Syna potom, co se Varování uskuteční. 
 
Děti, miluji vás všechny. Přijměte moji lásku. Obejměte Mě, vašeho Věčného Otce, který 
udělá všechno, co je možné, aby vás všechny vzal do nové éry míru. 
 
Bůh Otec 
 
292. Ctěte důležitost rodiny 
Neděle, 25. prosince 2011 v 18:00 
 
Dnes, má dcero, oslavujete moje narození. Je to také zvláštní den pro rodiny. 
 
Nezapomeňte, že svatá rodina se také zrodila v tento den. Tato svatá rodina má vztah 
a spojitost s lidmi po celém světě. 
 
Tak jako všechny duše na zemi jsou částí rodiny mého Věčného Otce, tak také všude by měli 
lidé ctít důležitost rodiny. 
 
Je to jen v prostředí rodiny, kde se rodí opravdová láska. Je důležité, abyste to pochopili, 
protože mnoho rodin na světě trpí roztržkou, hněvem a rozdělením. 
 
Kdyby na zemi nebyly rodiny, nebylo by života. Všechno, co si můj Věčný Otec přeje pro své 
děti na zemi, je reprezentováno rodinou. 
 
Rodiny, když jsou pospolu, vytvářejí důvěrnou lásku, která je známá jen v nebi.  Narušte 
rodinu a způsobíte škodu čisté lásce, která existuje v každé duši, která tvoří část této rodiny. 
 
Satan miluje rozdělovat rodiny. Proč? Protože ví, že jádro lásky, nezbytné k duchovnímu 
růstu lidstva, umírá, když je rodina rozpolcená. 
 
Děti, prosím, modlete se za sjednocení rodin. Modlete se, aby se rodiny modlily spolu. 
Modlete se, abyste zabránili Satanovi vejít do domova vaší rodiny. 
 
Nikdy nezapomeňte, že jste všichni částí rodiny mého Otce a musíte tuto jednotu napodobit 
tady na zemi, kdykoliv je to možné. Vím, že tomu tak vždy není, ale usilujte o jednotu rodiny, 
abyste neztratili lásku jednoho k druhému. 
 
Když na zemi rodinu nemáte, pak mějte na paměti, že jste částí rodiny, kterou vytvořil můj 
Otec. Snažte se připojit k rodině mého Otce v nové éře míru. 
 



Modlete se za milosti, které potřebujete, abyste mohli najít svůj právoplatný domov v tomto 
Novém ráji, do kterého budete při mém Druhém příchodu pozváni vstoupit. 
 
Váš milovaný Ježíš  
Spasitel lidstva 
 
293. Když jsem chodil po zemi, byl jsem obviněn z hereze a rouhačství 
Pondělí, 26. prosince 2011 v 15:50 
 
Já jsem tvůj Ježíš, který tě nikdy neopouští a je jedno, jak velice trpíš. Já jsem Alfa a Omega, 
Syn Boha, jenž se stal člověkem a byl zrozen z Neposkvrněné Panny Marie. 
 
Má vroucně milovaná dcero, povznes se nad toto náhlé vzplanutí utrpení a nikdy nezapomeň 
na počet duší, které v tomto procesu zachraňuješ. 
 
Mé děti musí snášet utrpení, aby jejich duše byly v tomto čase očištěny. Takže si na to musí 
zvyknout. Dokud Varování nepřijde, mnoho z mých dětí bude stále očišťováno. Má dcero, 
ony časem pochopí, proč se jim to děje. 
 
Po celý čas jsou andělé s tebou, jako nikdy dříve. Neboť ty, má dcero, nyní přitáhneš na 
sebe až dosud největší počet útoků kvůli těmto poselstvím. 
 
Každé slovo, které jsem vyslovil, bude nyní trháno na kusy. 
 
Každá lekce a každá pravda, kterou se teď snažím sdělit světu, bude nyní zpochybňována 
a pokládána za rouhání. 
 
Mé svaté Slovo, jemuž jsem učil mé následovníky v době, kdy jsem chodil po zemi, bylo také 
kritizováno. 
 
Byl jsem obviněn z hereze a rouhačství a z omlouvání hříšníků, když jsem chodil mezi mým 
lidem. Na mnoha místech mé Slovo nebylo přijímáno, zvláště mezi kněžími a farizeji. 
 
Má dcero, tito lidé, jejichž vychloubačné posměšky mají potvrzovat jejich sebe vyhlašovanou 
znalost písma, budou nejhoršími útočníky. Budou zpupně tvrdit, že jejich chybná interpretace 
svatého evangelia je důležitější, než samotná Pravda. 
 
Jejich pýcha jim zabrání, aby poznali můj hlas, když je dnes sdělován světu. 
 
Má dcero, nikdy se nezabývej těmito ubohými dušemi, neboť nejsou ze světla. Naneštěstí 
věří, že takové jsou. Nezapomeň, že ti, kdo se dívají svrchu a posmívají se druhým v mém 
jménu, Mě nezastupují. 
 
Takoví neprojevují lásku, ani porozumění nebo pokoru. 
 
Tyto útoky jsou vyvolány, aby tě zastavily v této práci a vytvořily nové pochybnosti ve tvé 
mysli. Modli se za tyto lidi. Nevšímej si jich. Soustřeď se jen na můj hlas a nedovol, aby toto 
svaté dílo tím bylo ovlivněno. 
 
Satan pracuje aktivně v těchto duších a použije každou podobu vychytralé argumentace, aby 
tato poselství z mých úst podkopal a znevážil. Proto se nezabývej těmito útoky, ani na ně 
neodpovídej, protože bys tím dala Satanovi sílu, kterou hledá. 



 
Nyní jdi v pokoji. Stále se dívej vpřed a vždy buď poslušná mých přání. Nezapomeň, že jsi Mi 
dala dar své svobodné vůle. Takže Mi dovol, abych tě vedl. Zcela Mi důvěřuj. 
 
Miluji tě.   
 
Tvůj Ježíš 
 
294. Panna Maria: Porodní bolesti začaly 
Úterý, 27. prosince 2011 v 14:00 
 
Mé dítě, porodní bolesti začaly. 
 
Přišel čas ke zrození nového světa, nového začátku. 
 
Mnoho změn se nyní stane na zemi, jaké jste ještě nepoznali. 
 
Můj Nebeský Otec ještě jednou posílá mého milovaného Syna, aby zachránil lidstvo od jeho 
zkaženosti. 
 
Ty, mé dítě, budeš svědkem série událostí, které ti již byly odhaleny. 
 
Nesmíš mít strach, protože toto očišťování je nezbytné, aby probudilo lidstvo, mají-li být 
duše zachráněny. 
 
Znamení přijdou, jak bylo předpověděno. Mé děti musí přijmout tyto změny s pokorným 
a kajícným srdcem. 
 
Modlete se, modlete se za duše, aby odložily hřích pýchy a hledaly odpuštění za urážky proti 
Bohu Otci. 
 
Nevykoupíte-li se sami, bude následovat přísný trest. 
 
Milosrdenství mého Syna je tak veliké, že dá mým dětem čas k pokání. 
 
Ale musíte se nyní modlit za všechny duše, aby byly hodny vstoupit do nové éry pokoje. 
 
Vaše milovaná Matka  
Maria Královna Nebes 
 
295. Bůh Otec: Přijměte tuto poslední příležitost, nebo budete čelit strašnému 
trestu 
Středa, 28. prosince 2011 v 15:15 
 
Moje dcero, nyní máš povinnost informovat mé děti všude na světě o naléhavé potřebě 
hledat vykoupení. 
 
Kvůli mému velkému milosrdenství posílám nyní mého Syna nabídnout lidstvu poslední 
příležitost, aby se obrátili zpátky ke Mně, svému Nebeskému Otci. 
 
Mohu odhalit, že velké milosrdenství, které bude projeveno všem Mým dětem, se uskuteční 
pouze jednou. 



 
Moje děti musí přijmout tuto poslední příležitost k záchraně, nebo se smířit se strašným 
trestem, jenž padne na svět. 
 
Každá jednotlivá duše na zemi brzy uvidí znamení osvícení svědomí. 
 
Každá z nich bude přinucena padnout na kolena v hanbě, až uvidí, pravděpodobně poprvé, 
jak bolestivě se její hříchy jeví v mých očích. 
 
Ty, které jsou laskavého a pokorného srdce, přijmou toto velké milosrdenství s vděčností 
a s úlevou. 
 
Pro ostatní to bude velmi těžká zkouška a mnozí odmítnou moji ruku lásky a přátelství. 
 
Má dcero, modli se naléhavě za tyto duše, protože bez modliteb nemohou dostat druhou 
příležitost. 
 
Svět nakonec přijme moc svého Nebeského Otce, až zázrak na nebi uvidí každý, ať už je 
kdekoliv. 
 
Zrození nového světa je již téměř u vás. Chopte se nyní mého milosrdenství, dokud můžete. 
Neodkládejte to až na poslední minutu. 
 
Spojte se jako jeden do svazku se Mnou, abychom přijali novou éru míru, která očekává 
všechny laskavé duše, které Mě milují. 
 
Mé milosrdenství je tak velké, že modlitba, kterou můj Syn dal světu za tyto duše 
prostřednictvím tebe, má dcero, bude tak mocná, že duše, které jsou ještě v temnotě, 
mohou být a budou zachráněny (viz níže modlitbu modlitební kampaně 13): 
 
"Ó, Nebeský Otče, skrze lásku tvého milovaného Syna Ježíše Krista, jehož utrpení na kříži nás 
zachránilo od hříchu, prosím, zachraň všechny ty, kteří stále odmítají jeho ruku milosrdenství.  
    
Drahý Otče, zaplav jejich duše důkazem tvé lásky.  
   
Nebeský Otče, snažně Tě prosím, vyslyš mou modlitbu a zachraň tyto duše od věčného 
zatracení.  
 
Tvým milosrdenstvím jim dovol, aby jako první vstoupili do nové éry míru na zemi. Amen". 
 
Děti, mějte na paměti moc této modlitby, a jak může zmírnit trest. 
 
Modlete se, modlete se, modlete se, aby svět mohl být a byl zachráněn a aby Velké soužení 
bylo odvráceno. 
 
Váš Nebeský Otec 
Bůh Nejvyšší 
 
296. Panna Maria: Můj růženec může zachránit národy 
Čtvrtek, 29. prosince 2011 v 14:15 
 
Mé dítě, modlitba svatého růžence může zachránit národy. 



 
Mé děti nesmí nikdy zapomenout, jakou moc má můj svatý růženec. 
 
Je tak mocný, že dělá mistra klamu k ničemu. Když se jej denně modlíš, nemůže udělat nic 
tobě, ani tvé rodině.  
 
Prosím, požádej mé děti, aby se od dneška začaly modlit můj svatý růženec, aby ochránil 
nejen jejich rodiny, ale také i jejich společenství. 
 
Růženec je tou nejmocnější zbraní proti plánům Zlého zničit vše, co může, v těchto jeho 
posledních dnech na zemi. 
 
Nikdy nepodceňujte lži, které vnáší do myslí lidí, aby odvedl mé děti od Pravdy. 
 
Tak mnoho z nich se bude pod jeho vlivem vzpouzet a bojovat proti pravdě velkého 
milosrdenství mého Syna. 
 
Modlitbou mého svatého růžence můžete ochránit tyto duše od lží. 
 
Jejich srdce mohou být a budou otevřena, vyhradíte-li si čas k modlitbě mého růžence. 
 
Modlete se nyní za mé děti, aby otevřely svá srdce Pravdě. Modlete se také, aby všechny mé 
děti našly sílu přijmout milosrdenství mého Syna. 
 
Vaše milovaná Matka 
Královna andělů 
 
297. Veškeré milosrdenství bude projeveno těm, kteří nemilují mého Otce 
Čtvrtek, 29. prosince 2011 v 15:00 
 
Má vroucně milovaná dcero, mé děti na celém světě budou brzy probuzeny ze své hluboké 
a prázdné dřímoty. 
 
Až se probudí ve Varování, mnozí budou vyděšení. Těm, kteří budou mít strach, musím říct 
následující: 
 
Buďte vděční, že jste byli probuzeni z temnoty. 
 
Radujte se, že je vám ukázáno mé Světlo milosrdenství. Jestli je to pro vás těžké, potom vás 
naléhavě prosím, abyste snášeli toto očištění s pokorou. Neboť bez této očisty nebudete mít 
věčný život, na který máte právo. 
 
Modlete se ke Mně během těchto těžkých chvil, abych vám pomohl, a Já vás pozvednu 
a dám vám sílu, kterou potřebujete. 
 
Když odmítnete moji ruku milosrdenství, tak vám bude poskytnuta jen velmi krátká lhůta k 
pokání. 
 
Veškeré milosrdenství bude projeveno těm, kteří nemilují mého Otce. Ale vězte, že jeho 
trpělivost se již vyčerpává. 
 



Bude vám projeven jediný velký čin mého milosrdenství. Bude jen na vás, zda se stanete 
pokornými a budete prosit o odpuštění. Nemůžete být přinuceni to udělat. 
 
Nebudete-li se moci vyrovnat s touto očistou, pak se modlete, aby se druzí modlili za vaše 
duše. 
 
Nikdy se Mě nebojte. Nikdy neodmítejte moji ruku spásy. Protože beze Mne nejste nic. 
Nečekejte na chvíli, kdy budete křičet po mé lásce, až bude už příliš pozdě, abych vám 
pomohl. 
 
Váš Spasitel 
Ježíš Kristus 
 
298. Bez mého činu milosrdenství by se národy navzájem zničily 
Sobota, 31. prosince 2011 v 12:00 
 
(Extrakt ze soukromého sdělení Marii Božího milosrdenství, které zahrnuje modlitbu (16) 
modlitební kampaně, aby lidé přijali milosti, které jim budou dány Ježíšem během Varování a 
závazek hlásat jeho nejsvětější Slovo světu). 
 
Má dcero, Varování dokáže všem pravost těchto mých svatých poselství světu. Nikdy nesmíš 
o nich pochybovat. Ani jediné z nich nebylo žádným způsobem znečištěno. 
 
Připrav se na Varování a řekni své rodině a dětem, aby odříkaly malou modlitbu za odpuštění 
svých hříchů. 
 
Já ti teď dám v rámci modlitební kampaně speciální modlitbu pro svět (16), za přijetí milostí, 
nabízených během Varování, aby pomohla duším. Stůjte pevně během velkého činu 
milosrdenství, které teď daruji světu. 
 
"Ó, můj Ježíši, drž mě pevně v této zkoušce tvého velkého milosrdenství. 
 
Dej mi milosti, které potřebuji, abych se stal malým ve tvých očích. 
 
Otevři mé oči pravdě tvého slibu věčné spásy. 
 
Odpusť mi mé hříchy a ukaž mi tvou lásku a tvou ruku přátelství. 
 
Vezmi mě do náruče svaté rodiny, abychom se všichni mohli opět sjednotit. 
 
Miluji Tě Ježíši a slibuji Ti, že ode dneška budu hlásat tvé svaté Slovo beze strachu v mém 
srdci a s čistotou duše navěky věků. Amen." 
 
Nikdy se neobávejte tohoto velkého činu mého milosrdenství, který se musí stát, jinak by se 
národy navzájem zničily. 
 
Většina lidstva se obrátí, ale bitva o duše nyní zesílí. 
 
Váš milovaný Ježíš 
Spasitel všeho lidstva 
 
299. Panna Maria: Když se temné duše obrátí, nastane dočasný mír 



Neděle, 1. ledna 2012 v 15:00 
 
Mé dítě, čas už je blízko, ale mé děti musí být trpělivé. Všechno jde v souladu se svatou vůlí 
mého Otce. 
 
Děti, musíte pochopit, že síly zla ve vašem světě ohrožují vaši víru v Boha Otce. Tyto síly zla 
nezvítězí, neboť nemají žádnou moc nad mým Nebeským Otcem. Přesto budou mučit své 
spolubratry a spolusestry vraždami, válkou a nadvládou. 
 
Modlete se, aby tyto temné duše brzy uviděly Světlo mého Syna. Jestli je opravdu uvidí 
a obrátí se během Varování, pak na zemi nastane dočasný mír. 
 
Můj Syn, Ježíš Kristus, na Něhož se všechny duše musí spolehnout ve věci své spásy, je už 
netrpělivý, aby přinesl lidstvu své velké milosrdenství. 
 
Mé děti, modlete se usilovně za spásu těchto temných duší, které možná nepřežijí Varování. 
 
Tyto ubohé duše budou terorizovány nejen tehdy, až uvidí své hříchy, ale také až uvidí 
temnotu, ve které se nalézají. Tato temnota zahalila jejich duše do takové míry, že ve Světle 
milosrdenství mého Syna se budou cítit slabé a bezmocné. 
 
Mnohé budou tak slabé, že se nechopí milosrdenství, které jim můj Syn nabídne. 
 
Snažně vás prosím, modlete se za tyto duše. Můj Syn je rozhodnut zachránit tyto duše jako 
první. Potřebuje více modliteb, děti. Musíte prosit o milosrdenství pro tyto ztemnělé duše. 
 
Mé dítě, požádej mé děti, aby zasvětily tuto modlitbu modlitební kampaně (17) mně, Matce 
Spásy. 
 
"Ó, Neposkvrněné Srdce Marie, Matko Spásy a Prostřednice všech milostí, ty, která se 
účastníš na spáse lidstva od zkaženosti Satana, oroduj za nás.  
 
Matko Spásy, oroduj za nás, aby všechny duše mohly být zachráněny a přijaly lásku 
a milosrdenství projevené tvým Synem, naším Pánem Ježíšem Kristem, který přichází ještě 
jednou, aby zachránil lidstvo a dal nám příležitost k věčné spáse. Amen." 
 
Vaše milovaná Matka 
Matka Spásy 
 
300. Je jen jedna Pravda. Jedno Světlo. Cokoliv jiného je lež. 
Neděle, 1. ledna 2012 v 17:30 
 
Má vroucně milovaná dcero, věz, že nezáleží na tom, jak těžká je tato mise, Já tě nepřestanu 
vést. 
 
Můj hlas ti bude vždy dodávat odvahu. Můj duch hýbá tvým srdcem a ty jsi proti tomu 
bezmocná. Má láska tě zahaluje tak, že se nemůžeš ode Mne odvrátit, nebo Mě zapřít. Přesto 
shledáváš, že po této cestě klopýtáš. 
 
Když se pokoušíš analyzovat mé Slovo, tak zjišťuješ, že nejsi schopná to udělat s úspěchem. 
Žádná analýza nemůže změnit pravdu toho, co říkám. 
 



Nikdo, včetně tebe, má dcero, nemá oprávnění pokřivit význam mého svatého Slova, aby se 
stalo přijatelnější ve vašich očích. 
 
To platí pro mé Slovo obsažené v Bibli svaté a pro mé Slovo obsažené v těchto poselstvích. 
 
Více Mi důvěřuj, má dcero. Pros mé děti a všechny mé milované následovníky, aby Mi plně 
důvěřovali. 
 
Já lidstvo nikdy nezklamu. Nikdy se neodvrátím od proseb mých drahých dětí. Vždy odpovím 
ubohým duším, které naléhavě prosí o mé milosrdenství. 
 
Co ale nikdy neudělám, má dcero, je promlouvat k mým dětem tak, abych vyhověl jejich 
potřebám a dát jim to, co chtějí slyšet. 
 
Pravda musí být řečena. Mé svaté Slovo nesmí být nikdy zeslabeno, nebo Pravda 
pozměněna. 
 
Mé svaté Slovo nesmí být nikdy změněno, přizpůsobeno, nebo pokřiveno, jinak se stane lží. 
 
Vězte, že čas mé spravedlnosti se blíží. Pochopte, že mé milosrdenství je velké, ale že 
zkaženost, kterou vidím ve vašem světě, se Mi hnusí. 
 
Tato zkaženost je dokonce ospravedlňována těmi, kteří vykládají mé Slovo a tvrdí, že Mě 
znají. 
 
Oni překrucovali má učení po staletí, aby vyhovovalo jejich lakotě, smyslnosti, pýše 
a chamtivosti.  
 
Jak Mi to láme mé srdce, když vidím činy nemravnosti, jak se přede Mnou předvádějí, a když 
se dívám, jak se mé děti nechaly oklamat, když věří, že tyto činy jsou přijatelné v mých 
očích. 
 
Probuďte se k Pravdě. Mé velké milosrdenství bude dostupné během Varování každé 
jednotlivé duši. 
 
Ale dávejte si pozor. Křesťané, kteří věří, že upravená pravda mého učení bude přijata 
v mých očích, budou během Varování otřeseni. Budou odmítat Pravdu přijmout, až jim 
odhalím, jak velice Mne jejich hříchy urážely. 
 
Naléhavě prosím tyto lidi, aby přijali, že Já jsem Pravda a Světlo. Je jen jedna Pravda. Jedno 
Světlo. Cokoliv jiného je lež. 
 
Děti, přezkoumejte čestně své svědomí dříve, než Varování přijde. Naučte se poznávat 
Pravdu dříve, než přede Mne předstoupíte. Neboť tehdy – a jen tehdy, bude vaše utrpení 
menší. 
 
Váš učitel a Vykupitel 
Spasitel všeho lidstva, Ježíš Kristus 
 
301. Matka Spásy: Čas vítězství mého Neposkvrněného Srdce není daleko 
Pondělí, 2. ledna 2012 v 12.00 
 



Mé dítě, čas vítězství mého Neposkvrněného Srdce není daleko. 
 
Jak Satanova moc slábne, stává se krutějším ve své honbě za dušemi. 
 
Dokonce i silné duše shledají toto období těžké, až jejich víra bude testována do krajnosti. 
 
Mé dítě, až víra mých dětí bude zkoušena takto krutým způsobem, pak nesmí ztrácet 
odvahu, ale zůstat ostražité. Musí si stále uchovat čisté srdce. 
 
Musí také zachovat mlčení, když pocítí závist ve svých duších. Závist a žárlivost vedou 
k nenávisti. Závist mezi vybranými dušemi se nyní stupňuje, dokonce i mezi těmi, které milují 
mého Syna. 
 
Děti, nikdy nesmíte podlehnout tomuto pokušení, které do vašich srdcí vložil Zlý. 
 
Žárlivost všech vizionářů a svatých poslů na světě, tak široce rozšířená, nyní vzroste. To bylo 
předpověděno, protože tito jsou mezi mnoha svatými konce časů. 
 
Jejich úděl je těžký a budou velmi trpět kvůli úkolu, který jim byl svěřen. 
 
Mé děti, volám všechny, které uctívají mě, svou Blahoslavenou Matku, aby se ke mně modlili 
za ochranu vizionářů a proroků posledních časů. 
 
Potřebují vaše modlitby. I když máte pochybnosti o těchto duších, které byly vybrány, aby 
předaly světu Pravdu, tak se přesto za ně modlete. 
 
Všichni jste Boží stvoření. Musíte projevovat lásku jeden k druhému. Hlásejte svaté Slovo 
mého Syna, ale nikdy tak, že byste uráželi jiné Boží děti. 
 
Urážky nepocházejí z lásky. Ty přicházejí od podvodníka, jehož nenávist k lidstvu nezná mezí. 
 
Jestli milujete mého Syna a najdete-li na jiné duši chybu, tak si musíte zapečetit rty.  
 
Nikdy nepomlouvejte jiného ve jménu mého Syna. 
 
Jakoby mé srdce probodával meč, když vidím duše zasvěcené mně, svaté Matce Boží, jak 
vylévají opovržení na vizionáře, kteří byli vybráni, aby pomohli zachraňovat duše. 
 
Modlete se, modlete se, modlete se za vizionáře, vyvolené Bohem Otcem v dnešním světě. 
 
Buďte ujištěni, že právě ti, kdo mluví ve jménu mého Syna, trpí největšími urážkami. 
 
Těmi, jejichž poselství jsou zuřivě zpochybňována, přijímána s nevolí a trhána na kusy, jsou 
obvykle vybrané duše. 
 
Právě ony patří k prvořadým cílům Zlého, jenž prostřednictvím ostatních bude podněcovat 
věřící, aby kritizovali tyto vizionáře. 
 
Mějte na paměti, že tito poslové reprezentují mého Syna a jeho svaté Slovo. 
 
Když odmítnete opravdového vizionáře, pak odmítnete Slovo mého drahého Syna. 
 



Vždy se modlete o schopnost rozlišení. Avšak nikdy nesmíte veřejně opovrhovat těmito 
Božími poselstvími, která byla dána lidstvu, aby zachraňovala duše z ohňů pekla. 
 
Když se postavíte proti práci těchto vizionářů, postavíte se proti spáse duší. 
 
Vaše milovaná Matka, Královna Nebes 
Matka Spásy 
 
302. Bůh Otec: Výsledkem těchto poselství bude obrácení dvou miliard duší 
Úterý, 3. ledna 2012 v 15.30 
 
Má dcero, dar dnešní vize, kde jsem ti odhalil tvář mého Syna a Mne, tvého milovaného 
Nebeského Otce, je výjimečný. 
 
Jsi požehnaná, že ti byl dán tento mimořádný dar z nebes. Bylo to nutné, aby tě udělalo 
silnější. Tvé utrpení nyní poleví a ty se staneš mnohem silnější než dříve. 
 
Nikdy se neboj této práce, neboť teď už musíš vědět, že všechna moc na zemi je v mých 
božských rukou. Nikdo nemá moc nad Otcem. Dokonce ani mistr klamu nemůže ovlivnit, 
nebo změnit můj nebeský plán pro lidstvo. 
 
Nebesa se radují z obrácení, k nimž dojde následkem těchto mých poselství světu. Více než 
dvě miliardy duší budou nyní obráceny jako přímý výsledek těchto Božích poselství. 
 
Nikdo nezastaví tuto práci. Mohou se snažit, ale bude to marné. 
 
Moje Boží ochrana pokrývá všechny duše, které hlásají pravdu věčné spásy. 
 
Děti, nikdy se nevzdávejte a je jedno, jak těžké se stává vaše utrpení. Nikdy nezapomeňte, 
že utrpení vás přivádí blíže k mému nebeskému království. 
 
Vy, mé děti, se už brzy budete radovat, až pocítíte milosti vylévané na vás mým Synem. 
 
Zůstávejte ve střehu. Setrvávejte v modlitbách za všechny duše a nikdy, ani na minutu 
nepochybujte, že jsem to Já, váš Věčný Otec, kdo vám těmito poselstvími přináší pokoj 
mysli, těla a duše. 
 
Zacházejte s těmito poselstvími jako s posvátnými. Ona jsou a vždy budou v souladu s mým 
Slovem, které bylo dáno člověku od počátku času. Ve vaší duši roznítí plamen, kterého si 
nebudete moci nevšimnout. 
 
Uvolněte se, a dovolte mému Duchu, aby k vám přišel. Jen pak se mohu dotknout vaší duše, 
aby jiskra poznání zapálila vaše srdce. 
 
Volám vás, abyste přiběhli ke Mně, abych vás mohl obejmout tak, jak to může udělat jen 
Otec. 
 
Nechejte Mi nabídnout vám moji ochranu a milosti, které vás dost udělají dost silné k boji 
v mé armádě proti zlu ve vašem světě. 
 
Moje armáda vám přinese pokoj, po kterém toužíte, a lásku, kterou potřebujete, abyste 
uhasili vaši žízeň. 



 
Jděte v pokoji, děti, s vědomím, že Pravda je obsažená v těchto poselstvích, která jsem 
schválil pro celý svět. 
 
Jste-li čistého a pokorného srdce, rozpoznáte moji lásku. Staňte se v mých očích malí, jako 
děti. Jen pak vás pozvednu jako anděla do mé hierarchie, až uzraje čas. 
 
Jděte v pokoji. Položte svou unavenou hlavu na má ramena a Já vám dám posilu a útěchu, 
po kterých tak toužíte. 
 
Miluji vás děti. Každého jediného z vás. 
 
Raduji se, neboť až nadejde čas ke sjednocení naší svaté rodiny, celá nebesa budou zpívat 
ve chvále a slávě navěky. 
 
Bůh Otec 
 
(Poznámka: Odkaz na 2 miliardy duší – Marie Božího milosrdenství si přeje, aby bylo známo, 
že v jednom dřívějším soukromém sdělení Boha Otce, jí bylo řečeno, že "Dvě miliardy duší, 
které by jinak byly ztraceny, budou díky těmto poselstvím zachráněny. Mnozí lidí si toto 
poselství vyložili tak, že to znamená, že jen dvě miliardy lidí na světě budou zachráněny, což 
není správné. Bude jich mnohem víc. Tyto dvě miliardy jsou navíc). 
 
303. Již velmi brzy se dám poznat 
Středa, 4. ledna 2012 v 18:15 
 
Má dcero, již velmi brzy se nechám poznat. 
 
Přípravy jsou hotovy, ale potřebuji více modliteb za ty, kteří zemřou bídnou smrtí během 
Varování ve stavu smrtelného hříchu. 
 
Naléhavě žádám mé následovníky – modlete se, modlete se, modlete se za jejich ubohé 
duše. 
 
Miluji vás, moji milovaní následovníci. Jak se jen raduji z lásky a čistoty srdcí, které vidím 
mezi vámi. Přinášíte Mi tolik útěchy a mírníte mé utrpení. Vaše oddanost je jako balzám na 
mé hnisající rány. 
 
Ve světě, kde je Mnou pohrdáno a kde jsem tak mnohými odmítán, je to právě vaše věrnost, 
moji milovaní následovníci, která Mi přináší velkou radost. 
 
Mé utrpení plyne z úrovně bezbožnosti ve světě. Ve světě, jenž uctívá ctižádost, oslavování 
sebe sama a falešné idoly. 
 
Mé jméno není považováno za důležité. Můj hlas už není slyšen ve hřmotu hlasů posedlých 
sebou samými. 
 
Jak hlasitě křičí a vychloubají se svými světskými zisky. Avšak je to šeptání mých milovaných 
následovníků, které Mi dovoluje mluvit tak, aby můj hlas byl slyšen. 
 
Vy, moji následovníci, jste nyní v takové jednotě se Mnou, která vás překvapí. 
 



Jdi, má dcero, a řekni mým milovaným následovníkům, že je miluji a že mé milosti je udělají 
dost silné k tomu, aby hlásaly mé svaté Slovo světu, který potřebuje slyšet Pravdu, aby duše 
mohly být zachráněny. 
 
Váš milovaný Ježíš 
 
304. Snaha o atomovou válku na východě 
Středa, 4. ledna 2012 v 19:20 
 
(Výňatek z přijatého poselství, jehož větší část tvořilo osobní poselství Marii Božího 
milosrdenství) 
 
Má vroucně milovaná dcero, slyš Mě pozorně teď, kdy informuji svět, že národy na východě 
se začnou pokoušet se navzájem zničit. 
 
Je zapotřebí mnoho modliteb, aby se zajistilo, že tato atomová válka a jiné ukrutnosti budou 
odvráceny. Nikdy nezapomeň, že modlitba je mocná a že může zmírnit mnoho zlých událostí. 
 
Musím vám připomenout mé přání, abyste se modlili za záchranu duší. 
 
Má dcero, potřebuji více duší, zejména těch, jejichž údělem bude smrt během Varování. 
 
Teď už musíte vědět, že je to má největší touha a že to budou modlitby mých následovníků, 
které mohou přinést spásu těmto duším. 
 
Naléhavě prosím modlitební skupiny po celém světě, aby se nyní usilovně modlily za takové 
duše. 
 
Bůh, můj Věčný Otec, odpoví přiměřeně vašim prosbám a nabídne těmto ubohým duším 
záchranné lano. 
 
Jsi nyní unavená, má dcero. Jdi v pokoji. Odpočiň si. 
 
Váš Ježíš 
 
305. Když soudíte a proklínáte jiné v mém jménu, pliváte Mi do tváře 
Sobota, 7. ledna 2012 v 15:40 
 
Má vroucně milovaná dcero, zatímco moji následovníci nepřestávají vést mezi sebou spory 
o pravosti těchto mých svatých poselství světu, stále více duší se ode Mne odděluje. 

Vám, kdo říkáte, že Mě znáte, pravím – buďte si jisti, že vaši lásku ke Mně musíte dokázat. 
Nestačí říkat, že Mě milujete. Nejdříve musíte milovat svého bližního. Jak milovat vaše bližní? 
Tak, že s nimi jednáte s láskou a úctou a je jedno, jak vás urážejí. 

Běda vám, kdo pomlouváte jiného v mém jménu. Pak jste pro Mne ztraceni. Plivete Mi do 
tváře, když bez pokory ve vašich srdcích soudíte a proklínáte jiného v mém jménu. 

Nezapomeňte, že Mě nezastupujete, když pomlouváte a veřejně ukazujete nenávist k jiným. 
Přesto mnozí z těch, kteří sami sebe vydávají za mé svaté apoštoly, padají do této pasti, 
kterou na ně políčil Satan, aby je přivedl k pádu. 



Jděte pryč, říkám. Modlete se za odpuštění. Uděláte daleko lépe, když strávíte více času 
v modlitbě za spásu svých bratrů a sester. 

Ó, jak bych si přál, aby ti následovníci, kteří říkají, že přicházejí v mém jménu, se chovali tak, 
jak jsem je učil. Jak zraňují ty nebohé duše, které vynakládají všechny své síly, aby zůstaly 
pokorné v mých očích. 

Velice potřebujete schopnost rozlišování, pokud jde o tato svatá poselství z mých Božích úst, 
posledních svého druhu v těchto časech konce. 

Nikdy nevytvářejte své vlastní názory založené na nedostatečném porozumění mého učení 
a toho, kdo jsem. Já jsem především Bůh milosrdenství, dříve než přijdu jako Soudce. 

Já miluji všechny z vás, ale trpím stejnou bolestí, jakou jsem v mé době zakoušel v zahradě 
Getsemanské. Nikdy nebudu mít klid, dokud vás nezachráním od Zlého. 

Jestli někdo říká, že Já netrpím, ten Mě nezná. Jestli si někdo myslí, že mu byla dána 
pravomoc soudit jiné v mém jménu, ten Mě opravdově nemiluje. Místo toho miluje sebe a je 
plný pýchy. 

Hrozí-li někdo prstem jiným, aby je zastrašováním nutil k víře ve Mne, ten také neporozuměl 
mému učení lásky, pokory a trpělivosti. 

Mnoho dobře smýšlejících křesťanů věří, že jejich úlohou je analyzovat a znovu posuzovat 
mé učení. Přesto mnohé z jejich analýz jsou založeny na lidském a logickém uvažování, které 
má malou důležitost v mém království. 

Když vás naléhavě prosím, abyste se stali malými v mých očích, tak tím míním, že byste měli 
být jako dítě, které se neptá. Jako dítě, které zcela důvěřuje svému otci, bez strachu ve 
svém srdci. 

Dokud se nestanete malými v mých očích, nejste způsobilí mluvit v mém jménu. 

Jen tehdy, až najdete pokoru, jakou hledám, jen pak Mi můžete pomoci zachraňovat duše. 

Váš Učitel 
Vykupitel lidstva  
Ježíš Kristus 
 
306. Vy, mé milované děti, máte před sebou nádhernou budoucnost  
Neděle, 8. ledna 2012 v 14:04 
 
Já jsem Král veškerého stvoření. Jsem Alfa a Omega. Celé lidstvo bude uctívat Mě, Boha 
Otce, Stvořitele a Nejvyššího Krále. 

Má nejdražší dcero, chvíle, kdy lidstvo bude uctívat Mě, svého Nebeského Otce v celé mé 
slávě, se konečně velmi přiblížila. Modlitby mých milovaných dětí, mých pokorných 
služebníků, zachraňují duše a velkou část lidstva před silami temnoty, která pokrývá zemi. 

Hle, říkám vám všem mým pokorným následovníkům a těm, kdo věří ve Mne, Stvořitele 
celého lidstva, sjednoťte se. Musíte se sjednotit v jedinou sílu, abyste Mě, vašeho Otce 
uctívali. 

Modlete se nyní v jednotě za celosvětové obrácení. Duch Svatý byl 10. května 2011 Mnou 
vylit na celý svět. Už tehdy svolilo tak mnoho dobrých duší hlásat mé Slovo. 



Nyní, když Satanova síla ochabuje, zaútočí na tolik duší, na kolik jen bude moci. Nejhoršími 
útoky budou postiženy mé církve a všichni, kteří uctívají Mě, svého Nebeského Otce. 

Víra mé církve bude dále slábnout, ale víra těch, kteří se sklání přede Mnou, zasáhne mysl 
dobrých křesťanů všude na světě a přivede je blíže ke Mně. 

Mezi mými dětmi vyvstává mnoho zmatku. Vy, kdo jste odváděni od modliteb ke Mně, Bohu 
Nejvyššímu, poslyšte nyní moji prosbu, kterou mám k lidstvu. 

Nedovolte nikdy nikomu, aby vás odváděl od pravdy mého svatého Slova, daného lidstvu, 
aby zachraňovalo duše. 

Nikdy nikomu nedovolte, aby vás odrazoval od modliteb za ubohé zmučené duše, které byly 
polapeny Satanem. Děti, sjednoťte se jako jeden a naposledy se modlete za milosrdenství. 
Vaše modlitby Mi poskytnou pomoc, požadovanou k záchraně většiny lidstva. 

Ty, má dcero, jsi prorokem času konce, jenž bude trpět nejvíce. Kvůli této misi dostaneš 
poslední poselství tohoto druhu pro svět a budeš prvořadým cílem Satana a jeho 
přisluhovačů. 

Nyní je mnoho proroků, kterým bylo dáno svaté poslání určené Mnou, aby pomohlo vést 
lidstvo. Potom, co se tvá mise ukončí, nepošlu nikoho dalšího, aby sděloval má poselství, 
protože svět, jak víš, bude navždy změněn. 

Jako prorok času konce, bude tvůj hlas věřícími nejdříve odmítnut. Budou se proti těmto 
Božím poselstvím stavět tak útočně, má dcero, že tě to zarazí a vyděsí. 

Satan zaútočí na tyto ubohé svaté duše, aby zranil Mě. On už zaslepil srdce věřících vůči 
Pravdě. Překroutí pravdu v myslích těch, kdo vzdávají hold Mně, svému Nebeskému Otci 
a mému milovanému Synu, Ježíši Kristu. 

Avšak radujte se, protože již bylo dosaženo mnoho obrácení pomocí jiných vizionářů 
a proroků ve světě. V důsledku jejich práce již bylo odvráceno tak mnoho katastrofických 
událostí. Nicméně jistý počet trestů bude postihovat lidstvo, aby národy byly očištěny. 

Má dcero, moc hada bude rozdrcena, a to již brzy. Proto se mé děti nesmí obávat 
budoucnosti. Vy, mé milované děti, máte před sebou nádhernou budoucnost. Všechno, co je 
třeba dělat, je modlit se za své bratry a sestry a zcela Mi důvěřovat. 

A i když Varování, které přijde brzy a neočekávaně, zachrání mnohé duše, je ještě zapotřebí 
hodně modliteb. Modlitby, o které vás nyní prosím, jsou zejména za mladé duše v každé části 
světa. 

Jsou to děti, chycené do pasti podlými lžemi, jichž se dopustil Satan. Jsou to děti, které tráví 
mnoho času v umělých světech a uctíváním falešných idolů. Ony potřebují vaše modlitby 
nejvíce. Sjednoťte se, děti. Dejte vaše rozdíly stranou. Setřeste váš plášť pýchy. Padněte na 
kolena v lásce a pokoře a proste Mě o milosti, které potřebujete. Tyto milosti zaplaví vaši 
duši Duchem Svatým. Jen pak vaše modlitby budou slyšeny a vyslyšeny. 

Váš milovaný Nebeský Otec 
Bůh Nejvyšší 
 

307. Ježíš volá k dětem celého světa 
Neděle, 8. ledna 2012 v 15:30 
 



Má vroucně milovaná dcero, dnes volám ke všem dětem nad sedm let a ke každičkému 
mému dítěti na světě. Vy, moje malé děti, jste jako drahokamy v mých očích. Přinášíte Mi 
tolik něžné lásky a Já mám velkou radost ve vaší společnosti. Vězte, že vás velice miluji. 
Některé z vás Mě již znají, a to je dobře. 

Zvu vás k tomu, abyste se Mnou více povídaly. Vašimi slovy, jako s přítelem. Nikdy si 
nemyslete, že se musíte naučit nebo recitovat modlitby, když se vám můžou zdát těžké. 
Místo toho přijďte ke Mně a sdílejte se Mnou vaše myšlenky, obavy, novinky nebo problémy. 
Jsem vždy na vaší straně, i když si Mě nevšímáte. Jsem vždy plný naděje. 

Vy, ubozí mladí lidé, jejichž život je naplněn lží a neupřímností, nebo vy, kdo se zapletli 
s drogami nebo s alkoholem, musíte vědět toto: I když můžete ve svém nitru pociťovat 
prázdnotu, musíte Mi podat svou ruku a Já se jí chopím. Zachráním vás od záhuby v moři 
chaosu. 

Mnozí z vás se cítí bezcennými a bezvýznamnými. Jste tak drceni těmi, které zbožňujete ve 
světě hudby a celebrit, že se cítíte úplně neschopní. Moje malé děti, nepoddávejte se tomuto 
pocitu, protože v mých očích jste velmi výjimečné. Každé z vás zaujímá jedinečné místo 
v mém srdci. Dovolte Mi vás vzít na cestu do nádherné nové budoucnosti. 

Brzy zavedu novou nádhernou éru míru a slávy na zemi. Musíte být silné. Nikdy se 
nevzdávejte, když se cítíte být na dně. Nikdy si nezoufejte, když se cítíte být bezcenné.  

Nezapomeňte, že jste se z nějakého důvodu narodily. Nezáleží na tom, za jakých okolností, 
důvod vašeho narození je tento: Narodily jste se, abyste se připojily ke Mně jako část mého 
nového nádherného království. 

Já vím, že je pro vás těžké uslyšet můj hlas, když je tak mnoho falešných bohů, kteří se 
pokoušejí získat vaši pozornost. 

Můj slib k vám je následující: Žijte svůj život v naději a lásce ke Mně, vašemu Ježíši a Já vám 
dám dar ráje. Tento ráj je to, co vás bude očekávat, když Mě jen poprosíte o pomoc na cestě 
ke Mně. 

Já jsem láska, která chybí ve vašem životě. Já jsem pokoj, který hledáte. Já jsem pomoc, 
kterou potřebujete, abyste znovu pocítili lásku ve svých srdcích. Já jsem Láska. Já jsem 
Světlo. Beze Mne zůstanete v temnotě. Já vás miluji a nezáleží na tom, jak Mě snad 
zraňujete, nebo urážíte. Pomodlete se tuto malou modlitbu a Já k vám okamžitě přispěchám. 

Modlitba pro mladé:  

Otevři mé oči 

"Ježíši, jestli mě slyšíš, tak vyslechni mé volání o pomoc. 

Prosím, pomoz mi vyrovnat se s těmi, kteří mi způsobují bolest. 

Pomoz mi zastavit závist, aby nepřevládla v mém životě, a zastav mě v touze 

po věcech, které nemůžu mít. 

Místo toho otevři mé srdce Tobě, drahý Ježíši. 

Pomoz mi pocítit skutečnou lásku – tvou lásku a opravdový pokoj v mém srdci. Amen." 



Mé děti, radujte se, protože nyní mluvím z nebes k vašim srdcím. Já jsem skutečný. Já 
existuji. Já vás miluji a nikdy se nevzdám svého boje o vaši záchranu, abych mohl vzít vás, 
vaši rodinu a přátele do Nového ráje na zemi. 

Tento ráj byl stvořen pro Adama a Evu a nyní se vrátí na zem. Chci, abyste byli částí tohoto 
nového nádherného života, o kterém jste ani nemohly snít. 

Žehnám vám teď. 

Váš milovaný přítel 
Ježíš 
 
308. Po globálním vyznání hříchů se připravím na můj Druhý příchod 
Pondělí, 9. ledna 2012 v 08:10 
 
Má vroucně milovaná dcero, čas ubíhá rychle a Varování bude předzvěstí přípravy na můj 
Druhý příchod. 

Po celosvětovém vyznání hříchů, kdy většině lidstva budou dány speciální milosti 
a požehnání, připravím cestu pro můj Druhý příchod. 

Lidstvo musí připustit, že čas k této velké události je již téměř zde. Neplýtvejte časem v 
přípravě vašich duší a duší vaší rodiny na můj slavný návrat. 

Můj Druhý návrat přinese konec muk, která jste snášeli po tisíciletí let na zemi. Tato slavná 
událost bude tak velká, že všem vezme dech v úžasu a v překvapení, až se zjevím na obloze. 

Vy z této generace jste byli vybráni, abyste měli užitek z této cesty se Mnou do mého 
Nového ráje, do éry míru, nad kterou budu panovat. 

Nikdo nesmí být vyloučen. Ani jediné duši nesmí být dovoleno propadnout sítem. Je mým 
největším přáním vás všechny přivést se Mnou do mého království. 

To bude sláva, na kterou lidstvo čekalo od mé smrti na kříži. Vás, kteří se dosud k mým 
prosbám stavíte nevšímavě, naléhavě žádám, abyste se teď začali připravovat. Můj čas se 
blíží. Nyní jsem poslal do světa svého posledního posla, aby vám pomohl připravit vaše duše. 
To bylo prorokováno.  

Neignorujte mé varování, jinak nebudete bdělí a nepodaří se vám náležitě se připravit. Od 
nynějška vám budu předávat mnoho poselství, aby svět byl připraven Mě přijmout jako 
svého vládce. 

Váš milovaný Ježíš  
Vykupitel všeho lidstva 
 
309. Matka Spásy: Tak mnoho duší se rozhodlo nevšímat si znamení, která 
přináším 
Úterý, 10. ledna 2012 v 20:30 
 
Mé dítě, musíš povědět světu o důležitosti modliteb v tomto čase. Mé děti trpí všude, v každé 
zemi. Je důležité, aby se Boží děti v tomto čase sjednotily, aby temnota byla konečně ze 
země odstraněna. 

Jak pláču zármutkem, když se duše rozhodly nevšímat si mých návštěv u vizionářů na zemi. 
Tak mnoho z nich si vybralo ignorovat znamení, která dávám, abych zajistila, že víra bude 



moci být obnovena. Tak chladná jsou jejich srdce, včetně srdcí kněží a duchovenstva, kteří 
jsou slepí k Pravdě, takže hodně času bylo promarněno. 

Kdyby jen otevřeli svá srdce poselstvím, která jsem dala světu, tak by více duší dostalo 
potravu, kterou potřebují. 

Toto jsou poslední dny, kdy musíte dávat pozor na má povzbuzující slova. 

Modlete se, modlete se, modlete se, aby hlas mého Syna byl slyšen tak, jak bylo zamýšleno. 
Myslely jste si snad, děti, že by lidstvo nepřipravil na své velké milosrdenství? Právě jím má v 
úmyslu dosáhnout obrácení tak mnoha duší, kolik je jen možné. 

Jeho plány jsou hotovy, s jedinou výjimkou – potřebuje ještě více modliteb, neboť bez těchto 
modliteb budou duše vydány na pospas mistru klamu. Mé dítě, můj Syn již brzy přinese tak 
potřebnou úlevu svým milovaným dětem. 

Ve svém milosrdenství nyní také připraví svět na svůj Druhý příchod. Modlete se, aby všichni, 
kdo věří v mého Syna, otevřeli svá srdce k pravdě jeho svatých poselství. 

Budou-li naslouchat a řídit se jeho pokyny, tak všechno bude dobré. 

Budou-li ignorovat Varování, které dostanou z čisté lásky, potom zabrání také ostatním v 
příležitosti ke spáse. Snažně prosím, aby duše projevily šlechetnost a zavázaly se věrností 
mému milovanému Synovi tím, že s Ním budou kráčet  do jeho nádherného království v 
Novém ráji. 

Poslové byli vysláni na nějaký čas do světa, aby pomohli připravit svět na tuto velkou 
událost. Poslední etapy jsou již zde. Slyšte nyní hlas mého Syna, když s vámi mluví. 
Neodmítejte Ho. 

Vaše milující Matka 
Královna Nebes 
 
310. Největší ohavnost od doby holocaustu je osnována proti Židům 
Středa, 11. ledna 2012 v 15:00 
 
Má vroucně milovaná dcero, pozoruj nyní, jak globální moc vyvíjí úsilí, které není ze světla, 
které se pokouší organizovat kampaň proti mému lidu. 

Týká se to křesťanů a mého vyvoleného židovského národa. 

Tajně jsou připravovány ničemné plány k vymýcení křesťanských zvyků a obyčejů lstivým, 
ale sotva patrným způsobem. Začne to změnami v ústavách zemí všude v západním světě. 

Každý pokus bude učiněn ke vznášení podlých nároků vůči mým křesťanským církvím. Moji 
posvěcení služebníci se pomalu stáhnou do ústraní a zanechají můj lid jen s malou duchovní 
podporou. Všechny tyto zákony budou mít vychytralý plášť tolerance. Mé děti, vaše víra 
bude podrobena takové zkoušce jako nikdy dříve. 

Jakýkoliv pokus veřejně hlásat křesťanství a mé jméno bude potlačen. Na jeho místě se 
objeví prázdné učení, které lidi zmate. Budou si myslet, že toto učení je dobrá a správná 
náhrada za Pravdu, když ve skutečnosti to bude lež.  

Tato zlá skupina je tak mocná, že jen velmi málo lidí ví, že existuje. Přesto její příslušníci jsou 
všude a tahají za nitky.  



Mé děti jsou jako loutky. Můj vyvolený lid, Židé, budou muset znovu čelit strašné perzekuci. 
Plány k jejich zničení jsou v běhu. 

Ti, o kterých si myslí, že jsou jejich přátelé, jsou jejich nepřátelé. Budou trpět takovou nouzí 
a strádáním, že vyzývám celé lidstvo, aby se modlilo za Izrael. Největší ohavnost od doby 
holocaustu je osnována proti mému lidu. 

Modlete se, modlete se, aby těmto skupinám antikrista bylo zabráněno uskutečnit tyto 
ďábelské činy. Tyto temné duše potřebují vaše modlitby, aby během Varování rozpoznaly své 
zločiny. Modlete se, aby složily své zbraně a prosily o mé milosrdenství. Když to udělají, pak 
války a neklid v Izraeli mohou být zmírněny. 

Mnoho proroctví se nyní odhalí před vašima očima. Těm, kteří jsou slepí k mým slibům, musí 
být dáno Světlo mého milosrdenství, aby znovu prozřeli. Děti, nenechejte se zmást. To, co se 
vnějškově zdá dobré, není vždy takové, jak vypadá. Mírové sbory, z nichž mnoho je tvořeno 
nevinnými pěšáky, jsou obelhávány. 

Nikdy nemějte strach, neboť mé milosrdenství bude mít důležitý vliv na tuto sektu, která 
spřádá plány proti mé církvi už po staletí. 

Oni nemohou vyhrát a nevyhrají. Ale způsobí obrovský teror, pokud modlitby neoslabí jejich 
neblahý rozhodující vliv. Modlete se v nové modlitbě modlitební kampaně (18), abyste 
zastavili antikrista a jeho skupinu, o které mluvím. 

O pomoc zastavit antikrista 

"Ó, drahý Ježíši, zachraň svět před antikristem, uchraň nás od krutých nástrah Satana, 
zachraň poslední zbytky tvé církve od zla. 

Dej všem tvým církvím sílu a milosti, jaké potřebují, aby nás hájily před válkami 
a pronásledováním, které plánuje Satan a jeho armáda teroristů. Amen." 

Váš milovaný Ježíš 
Spasitel a Vykupitel všeho lidstva 
 
311. Modlete se za duše ve smrtelném hříchu, které nemusí dostat příležitost 
k vykoupení 
Čtvrtek, 12. ledna 2012 v 15:30 
 
Má vroucně milovaná dcero, je třeba, aby se teď každý z vás celým srdcem modlil za duše, 
které nemusí přežít šok, až zažijí Varování a mé velké milosrdenství. 

Některé z těchto ubohých duší ve smrtelném hříchu nemusí dostat příležitost k vyhledání 
vykoupení a tak prosím, zajistěte, aby za takové duše byly obětovány vaše modlitby. 

Je naléhavě zapotřebí, abyste se modlili za tyto duše v temnotě. Jsou ve své zkaženosti tak 
odhodlané zničit lidstvo měnovou, nebo jinou kontrolou, že Varování pocítí jako hrozný šok. 

Potřebuji, aby jim byla dána příležitost k pokání, ale mnohé Mi budou odporovat. Prosím, 
modlete se za tyto mučené duše. Nakonec bych rád požádal všechny mé následovníky, aby 
se při každé příležitosti modlili růženec Božího milosrdenství, protože čas mého Velkého 
varování se nyní přibližuje. 



Všem věřícím, kteří odmítají připustit, že jsem to Já, Ježíš Kristus, jejich Spasitel, kdo mluví 
prostřednictvím těchto poselství, musím teď říct toto: Nebuďte jako ty ubohé duše, které žily 
v čase proroka Noe a které se mu posmívaly. 

Otevřete svou mysl a odevzdejte velkodušně váš čas modlitbě. To je vše, o co vás v tomto 
čase prosím. Vy, mé děti, budete plakat slzami výčitek, až si uvědomíte svou chybu. A ano, 
Já vám odpustím, přestože jste Mi velmi ublížily. 

Vaše urážky Mě zranily. Vaše posměšky jsou jak nůž, jenž rozřezává moje nitro, a při tom si 
myslíte, že Mě znáte, ale není tomu tak. Vaše mysl je uzavřená mému pravému hlasu, který 
je jako hlas volajícího na poušti. Vaše povznešenost Mě uráží. Musíte přijmout skutečnost, že 
nyní je plánována cesta pro můj Druhý příchod. 

Možná, že Mě nyní neposloucháte, když vás naléhavě prosím, abyste se modlili za duše, 
které by jinak byly pro Mne ztraceny. Ale nakonec slyšet budete, až po této velké události 
Varování vám bude vše dokázáno. 

Neboť pak budu od vás očekávat, že Mě budete následovat a vytvoříte zbytek mé církve. 
Potom se všichni sjednotíme, abychom zdvihli zanechané ostatky, až půjdeme do mého 
Nového ráje. 

Váš milovaný Ježíš Kristus 
Spasitel a Vykupitel všeho lidstva  
 
312. Matka Spásy: Modlitba modlitební kampaně (19) 
Pátek, 13. ledna 2012 v 08:00 
 
Mé dítě, dnes jsem plná zármutku, protože tolik trpím, když myslím na ty ubohé duše, které 
během Varování zemřou. Musíš prosit o naléhavou modlitbu za tyto duše, které vyvolávají 
hněv mého Otce. Jejich chování je v jeho očích ohavností. Prosím, modlete se, modlete se, 
modlete se za tyto děti temnoty, z nichž mnohé nevědí, co činí. 

Jejich zkaženost přivádí mého Syna k pláči a jeho rány začínají hnisat. Je důležité, aby tolik 
duší, kolik je jen možné, se zahalilo objetím mého Syna v jeho Božím milosrdenství. Prosím, 
požádej, aby tato modlitební kampaň byla věnována mně, Matce Spásy, k záchraně těchto 
ubohých duší. 

Modlitba modlitební kampaně (19):  

Modlitba za mladé lidi 

"Matko Spásy, prosím tě, oroduj za milosrdenství pro mladé duše, které jsou ve strašné 
temnotě, aby poznaly tvého milovaného Syna, jenž přišel zachránit celé lidstvo. 

Nenechej ani jedinou duši padnout stranou, nenechej ani jedinou duši odmítnout jeho velké 
milosrdenství. 

Modlím se, Matko, aby všechny byly zachráněny, a prosím tě, abys přikryla tyto duše tvým 
svatým pláštěm a poskytla jim ochranu před mistrem klamu, kterou tolik potřebují. Amen." 

Mé dítě, pro mého Syna jsou důležité všechny duše.  Ale jsou to právě mladé duše ve 
smrtelném hříchu, které Ho zraňují nejvíce. 



Modli se, aby Světlo milosrdenství prozářilo temnotu jejich myslí a duší. Modli se, aby odmítly 
strašné životy neřestí a prázdnoty, které vedou. Modli se, aby prosily a dosáhly milosrdenství, 
jinak nikdy neobdrží milosti, které potřebují, aby vstoupily do Nového ráje. 

Jakou ztrátou budou tito mladí lidé pro zbytek z vás, kteří přijmete dar Varování a vstoupíte 
do nové éry ráje na zemi. Mému Synu to zlomí srdce, když nebudou moci být zachráněni. 

Vaše milovaná Matka 
Maria, Královna Nebes 
Matka Spásy 
 
313. Matka Spásy: Už brzy zavládne na zemi pokoj 
Pátek, 13. ledna 2012 v 20:15 
 
Mé dítě, už brzy zavládne na zemi pokoj. Ještě dojde k vření a neklidu, k rozbrojům 
a svárům, ale to je nutné, aby se země odplevelila od poslední zkaženosti. Ruka mého Otce 
dopadne rychle na ty, kdo nebudou dbát na milosrdenství mého Syna. Už nebude více 
tolerovat jejich neposlušnost potom, co jim byla Pravda odhalena. Těm, kdo se po Varování 
obrátí k mému Synu zády, bude udělena jistá lhůta, v níž budou moci projevit výčitky 
svědomí za své hříchy, ale ta nebude trvat dlouho. Modlete se za tyto duše, jejichž 
zatvrzelost se stane jejich pádem. 

Mé dítě, změny jsou již v běhu a mnohé z nich se stanou náhle. Děti, první znamení 
milosrdenství mého Syna vyhlížejte na obloze. Ti z vás, kdo jsou pokorného a zkroušeného 
srdce: nemějte strach, protože je to čas, na který jste čekali. 

Duše, které neuznávají existenci mého Syna, budou překvapeny a plné zármutku, až jim 
bude konečně ukázána Pravda. Mučené duše, které se zavázaly věrností Zlému, budou 
zdrceny žalem, zatímco ostatní duše se skryjí před Pravdou, protože nebudou moci snést její 
Světlo. 

Modlete se, aby všechny takové duše mohly být a také byly vykoupeny v očích mého 
drahého Syna prostřednictvím modliteb ostatních. Obrácení odvrátí trest a zeslabí dopad 
zlovolných plánů antikrista ke zničení lidstva, které už jsou v plném proudu. Modlete se, aby 
bitva mezi nebem a Zlým měla za následek, že všechny Boží děti budou zachráněny 
a ušetřeny ohňů pekla. 

Vaše milovaná Matka 
Královna růží 
Matka Spásy 
 
314. Vědci veřejně popřou, že se tento zázrak stal 
Pátek, 13. ledna 2012 v 21:35 
 
Má vroucně milovaná dcero, mé Boží milosrdenství se konečně stane skutečností a nakonec 
bude i pochopeno. Paprsky mého milosrdenství, které vytrysknou na růžové obloze, zaplaví 
zemi, aby zachránily lidstvo. Ani jediná osoba nebude vyloučena. Prezidenti, králové, 
královny, princové, nuzáci, celebrity, žebráci, zloději, vrazi, ateisté a věřící v Boha Otce a ve 
Mne, jeho milovaného Syna, všichni budou zasaženi mým darem. 

Namyšlení padnou na kolena v pokoře, až uvidí své těžké hříchy tak, jak se objeví před 
mýma očima. Bezbožní uvidí Světlo mé božské existence a budou se muset rozhodnout. Buď 
přijmou mou lásku a milosrdenství, nebo Mě uhodí do tváře. Tak jako tak, všechny Boží děti 
uvidí mé paprsky milosrdenství a bude pro ně těžké tento zázrak ignorovat. 



Všechny vás naléhavě prosím, abyste se modlili, aby mé milosrdenství bylo přivítáno a přijato 
tak, jako když hladový člověk sahá po chlebu života. Bez tohoto chleba by zemřel. Jsou jen 
dvě cesty. Pojďte se Mnou, vaším božským Spasitelem, nebo budete čelit ohňům pekla. Já 
jsem vždy milosrdný, ale bude tak málo času, abyste po Varování ukázali výčitky svědomí. 

Mnoho vědců a lidí ze Satanovy armády bude využito k tomu, aby veřejně popřeli, že se 
tento zázrak uskutečnil. Modlete se za ně, aby tento klam nesvedl vlažné duše, které mohou 
být v pokušení, aby se ode Mne už zase odvrátily. 

Připravte se, děti. Nezapomeňte, že tento zásah z nebes je jediným způsobem, jak zachránit 
většinu lidstva. Kdybych nevylil mé milosrdenství na celý svět, jen velmi málo duší by mohlo 
vejít do mého Nového ráje na zemi. 

Miluji vás a vítám vás v lůně mé lásky a milosrdenství. Nemějte strach z toho, že vaše duše 
budou zaplaveny mým Duchem Svatým. Věřící se tak stanou ještě silnější ve své lásce ke 
Mně a pak se připojíte k mé armádě, abyste obrátili ty, kdo potřebují více času, aby se ke 
Mně vrátili. 

Váš Spasitel a Král milosrdenství 
Ježíš Kristus 
 
315. Bůh Otec: Poslední posel, aby oznámil Druhý příchod 
Pondělí, 16. ledna 2012 v 13:20 
 
Má dcero, když posílám do světa proroky, tak to budou obvykle takoví lidé, u kterých bys to 
očekávala nejméně. Nikdy je nenajdeš na nejvyšších stupních mé církve. Ani to nebudou 
navenek mimořádně svaté duše.  

V mnoha případech nebudou hodni tohoto zvláštního daru. Přesto si vybírám nedokonalé 
duše s nezvyklým, ale jednoduchým během života, abych je mohl formovat v taková 
stvoření, jaká si přeji Já. 

Moji proroci posledních časů nejsou jiní. Nebudou přijímáni snadno. Tak jako na počátku, 
když jsem poprvé vyslal mé proroky, aby připravili lidstvo na příchod mého Syna, Ježíše 
Krista, Mesiáše, bylo pro ně těžké, aby jejich hlas byl slyšen. 

Ani hlasům mých pravých poslů času konce nebude na začátku jejich mise nasloucháno. 
Přesto budou časem přijati. Neboť to bude můj hlas, jenž se stane lehce rozpoznatelný. 

Ty, má dcero, jsi posledním poslem, který byl vyslán, aby ohlašoval návrat mého milovaného 
Syna, Ježíše Krista, kvůli jeho tolik očekávanému Druhému příchodu. 

Vzbuzuje to u tebe úzkost a občas je to velmi těžké, aby ses s tím vyrovnala. Přesto je to 
pravda. Tato práce, ve které ti budou dávána Boží poselství, abys připravila zbytek mé církve 
na zemi na můj Druhý příchod, bude těžká. Zatímco úděl duší, které jsem až dosud vybral 
a vytřídil, a se kterými budu i nadále komunikovat pro dobro lidstva, bude lehčí. 

Tvůj osud bude těžký až do krajnosti a budeš kvůli tomu pronásledována. Já ti žehnám 
každou milostí z mého nebeského království. 

Půjdeš vpřed jako vybraný nástroj sdělovat světu mé Nejsvětější Slovo. Tato práce bude 
vždy ochraňována. 

Ano, bude na tebe útočeno skoro denně, ale věz toto: Kdyby tato práce nebyla tak důležitá, 
myslíš, že by mohla uniknout pozornosti Satana a jeho legii padlých andělů? 



Oni, má dcero, zamořili zem a vkradli se, v mnoha případech nepozorovaně, do srdcí a duší 
mnoha mých dětí. 

Svatá stezka tvé práce a tebe, posledního posla vyslaného na zem, aby pomohla lidstvu 
vymanit se z posledního sevření Satana, byla předpověděna v Písmu svatém. 

Svět očekával tyto instrukce dané mým svatým příkazem. Mnoho falešných proroků se pokusí 
pomocí rozšiřování lží a zmatku zastavit toto mé svaté Slovo. Tato poselství budou 
zpochybňována a zkoumána mou církví, zda v nich nejsou chyby. Přesto sdělují jen pravdu.  

Mnoho Pravdy, ignorované mými církvemi během staletí, se znovu objeví. Více skutečností, 
pokud jde o pravdu vašeho věčného života, děti, vám bude odhaleno. 

Má dcero, tato práce vyvolá bouři nevole. Budeš poplivána, zesměšňována, bude na tebe 
pohlíženo s despektem a budou ti kladeny překážky všemi představitelnými způsoby. 

Vy, kteří se nemůžete smířit s pravdou dávanou tobě, poslednímu proroku času konce, slyšte 
teď moji prosbu: 

Musíte Mě prosit o dar Ducha Svatého ještě dříve, než otevřete své uši, abyste uslyšeli můj 
hlas, pokud jde o pravdu mého svatého Slova a pokyny, které vám všem dám, abyste mohli 
mít věčný život. 

Má slova budou podána jednoduše, tak aby každý muž, žena a dítě mohli následovat mé 
svaté Slovo. Musíte ale vědět toto: I když skrze má slova bude vyzařovat mnoho lásky 
a Světla, bude tam také dech božské autority, kterou nebudete moci ignorovat. 

Takto budete vědět, že jsem to Já, váš Bůh, váš Věčný Otec, kdo mluví. Má láska pronikne 
vaše duše a pozvedne vaše srdce do jednoty s mým. 

Všechny přípravy jsou hotovy. Po Velkém milosrdenství mého Syna bude vymezen čas, aby 
se svět připravil na jeho Druhý příchod. 

Ano, děti. Nyní konám přípravy, abych zachránil mé děti z temnoty. Mé děti, znovu si 
vyžádám své stvoření a vezmu vás do vašeho právoplatného domova, do vašeho dědictví. Do 
Nového ráje. 

Buďte trpělivé, mé děti. Nezapomeňte, že vás miluji. Důvěřujte Mně a mému svatému Slovu, 
které jsem vám dal prostřednictvím mého proroka času konce – Marie Božího milosrdenství. 

Váš Věčný Otec 
Bůh Nejvyšší 
Stvořitel všech věcí 
 
316. Posvěcení služebníci budou přivedeni k falešnému proroku 
Úterý, 17. ledna 2012 v 14:00 
 
Má vroucně milovaná dcero, přišel čas říci světu, aby připravil své duše na můj návrat na 
zem, jak to bylo předpověděno. Můj lid povstane a přivítá Mě, až přijdu znovu, tentokrát 
proto, abych si vyžádal můj právoplatný trůn, jako Král lidstva. 

Vy, kteří poznáte můj hlas, Mi musíte zcela důvěřovat. Navedu vás na cestu Pravdy, aby 
každý z vás se stal hoden vstoupit do Nového ráje na zemi. Odmítněte hlas temnoty, který 
vás při každé příležitosti zaslepí a pokusí se vás ode Mne odvrátit. 



Já jsem váš milovaný Spasitel, jenž zemřel na kříži krutou smrtí. Přesto mé utrpení bude 
pokračovat, dokud nepřivedu do bezpečí zbytek mé církve na zemi. Přicházím, abych vás 
ještě jednou zachránil. Dovolte Mi, abych to udělal bez překážek. Tak mnoho z vás se tváří, 
že neslyší mé prosby k lidstvu, aby připravilo své duše na tuto nádhernou éru pokoje. Cožpak 
nevíte, že vás miluji? 

Je to právě kvůli této soucitné lásce, kterou chovám ke každému z vás, že přicházím nejen 
vás varovat, ale i pomoci vám připravit se na tento veliký okamžik. 

Uvědomuji si, že ti, kdo Mě milují, zejména moji posvěcení služebníci, jsou velmi ostražití, 
pokud jde o falešné proroky, kteří se mohou objevit. To je velmi důležité. Přijďte teď 
a poproste Mě, abych vás naplnil Duchem Svatým, aby vám pravda mohla být, a také byla 
odhalena. 

Pokud byste se na Mne neobrátili, pak neporozumíte tomu, co od vás očekávám. Přijďte ke 
Mně. Poslyšte Mě teď. Vaše utrpení bude těžké, neboť Satan vás nenechá ani chvíli na 
pokoji. 

On ví, že Já se dávám poznat nejen skrze Marii, mého proroka času konce, ale také skrze 
mnoho jiných duší. Tyto mé duše, vyvolené k tomu, aby byly posly času konce, budou právě 
ty, kterým budou kladeny největší překážky mými posvěcenými služebníky.  

Naneštěstí budete místo toho vedeni podvodníkem k falešnému prorokovi a k jeho 
přisluhovačům, kteří budou všude chrlit lži a nepravdy. 

Těm, kdo jsou rychlí v odsuzování mých poslů, pravím toto: Buďte velmi opatrní. Vy, moji 
posvěcení služebníci, budete hlavním cílem podvodníka. Bude to vaše mysl, která bude jako 
první odvrácena jinam. Neboť když se obrátíte ke Mně, vašemu božskému Spasiteli zády, tak 
povedete můj lid špatným směrem. 

Nevědomky jim zabráníte, aby uslyšeli Pravdu z mých božských úst. Vyhladovíte moje děti, 
když jim odepřete potravu, nezbytnou k jejich duchovnímu růstu.  

Vězte nyní, že časy konce jsou již u vás. Nepromarněte čas, který vám zbývá tím, že budete 
žít v prázdnotě lží a zmatku. Bitva již začala a můj zbytek církve bude zachráněn, když 
budete kráčet se Mnou do mého nádherného, nového panství. 

Modlete se, aby ani jediná duše nezůstala pozadu. Modlete se také, moji svatí služebníci, 
abyste nebyli zodpovědní za to, že odvedete mé děti od Pravdy, od světla a od spásy, která 
je jejich právem. Následujte Mě teď a pomozte Mi zachránit duše. 

Váš milovaný Spasitel 
Ježíš Kristus 
 
317. Matka Spásy: Podlé plány ve Vatikánu ke zničení katolické církve 
Středa, 18. ledna 2012 v 09:50 
 
Mé dítě, to, co všechny Boží děti potřebují v tomto čase odpadlictví ve světě, je vytrvalost. 
Tak málo jich věří ve svého božského Stvořitele, mého Otce, Boha Nejvyššího. Brzy uvidí 
Pravdu, ale mnozí budou ještě i potom tvrdit, že žádný Bůh není. Děti, je ještě třeba hodně 
modliteb. 

Zlá sekta spřádá úklady proti papeži Benediktu XVI. v jeho vlastních kuloárech. O této sektě 
je známo, že existuje mezi posvěcenými služebníky ve Vatikánu, přesto jsou tam bezmocní 
vůči této zlovolné skupině, která infiltruje katolickou církev už po staletí.  



To oni jsou zodpovědní za překroucení pravdy učení mého Syna. Tak málo se ví o nich, nebo 
o jejich ohavné práci. To oni vypudili pravdivé učení z katolické církve a nahradili je vlažnou, 
rozředěnou verzí, kterou byli katolíci násilně krmeni v posledních čtyřiceti letech. 

Tolik zmatku bylo rozšířeno touto zkaženou, nicméně skrytou sektou, že mnohé mé děti 
z pravé církve odešly. 

Modlete se, aby papeže nevyštvali. Modlete se, aby falešný prorok neobsadil stolici Svatého 
otce a mohl tak šířit lži. Modlete se, aby posvěcení služebníci ve Vatikánu byli dost silní, aby 
odolali tomuto zlému spiknutí, které je plánováno ke zničení katolické církve. 

Plánují nahradit svatého vikáře, papeže Benedikta XVI. diktátorem lží, jenž ve spolupráci 
s antikristem a jeho skupinou vytvoří novou církev, aby oklamali svět. Žel, mnoho z mých 
dětí bude ve své věrnosti ke katolické víře slepě následovat toto falešné učení, jako beránci 
jdoucí na porážku. 

Děti, probuďte se k pravdě. Tento ohavný plán již změnil v běhu let základní pravost 
katolického učení. Urážíte mého Syna, když přijímáte svatou eucharistii do rukou. To bylo 
jejich dílo. 

Urážíte mého Syna, když nevyhledáváte svátosti pravidelně. Přesto ti, na které jste v tomto 
ohledu odkázáni, nezajišťují vaše duchovní blaho, protože neponechávají svátosti dostupné 
všem. 

Mé děti, velké zlo, po staletí skryté v kuloárech Svatého stolce se brzy vynoří, aby je uviděl 
celý svět. Ty z mých dětí, na kterých spočívá Duch Svatý, uvidí pravdu, až odporná lež bude 
předložena světu. 

Jiní půjdou slepě do temné uličky. V řadách kněží, biskupů, arcibiskupů a kardinálů dojde 
k velkému rozdělení. Jedna strana bude stát proti druhé. 

Praví stoupenci se budou muset skrývat a kázat soukromě, jinak budou zabiti. Pravá církev 
bude tak skrytá, že opravdoví věrní budou muset spojovat, aby mohli praktikovat svou 
věrnost k mému Věčnému Otci. Země se bude třást v každém koutu hněvem mého 
Nebeského Otce kvůli této pohaně. 

Mé dítě, oni nemohou vyhrát. Víra a odvaha zbytků křesťanské víry způsobí, že ve výsledku 
budou tito zkažení podvodníci navždy zničeni. Čekejte teď a připravte se na to, že katolická 
církev ohlásí tyto změny. 

Tehdy poznáte pravdu, o které mluvím. Modlete se, modlete se, modlete se za papeže 
Benedikta a jeho opravdové stoupence. 

Vaše milovaná Matka 
Matka Spásy 
 
318. Antikrist, který se ukrývá za kulisami, se brzy objeví na světě 
Čtvrtek, 19. ledna 2012 v 20:30 
 
Má vroucně milovaná dcero, nyní pevně povstaň, abys pokračovala v hlásání mého 
nejsvětějšího Slova světu. Ti, kdo naslouchají a věří mému nejsvětějšímu Slovu, nechť vědí, 
že mohou obdržet velké milosti,  budou-li se modlit mé modlitby z modlitební kampaně. 



Očistec na zemi, jenž brzy zakusí duše, které ukážou po Varování opravdovou lítost a výčitky 
svědomí nad svými hříchy, bude pro ně těžký. Toto pokání je důležité, děti. Nebojujte s ním. 
Přijměte je. 

Vy, kdo ve Mne věříte, teď slyšte: Potom, co mé Velké milosrdenství bude ukázáno světu, 
váš počet vzroste a vaše hlasy se budou ozývat z pouště tohoto světa. 

Vaší silou a bojovným duchem dokážete, že má církev bude schopná přežít pronásledování. 
Vy, mé děti, se nemáte čeho bát, budete-li pokorně kráčet po mém boku. Vaše pokorná 
poslušnost je nutná, máte-li dostat milosti, které potřebujete, abyste zůstali silní, zachovali si 
chladnou hlavu a bojovali v mé armádě proti antikristovi. 

On, mé děti, se ukrývá za kulisami, ale brzy se objeví před zraky světa. Je bez studu a bude 
se vychloubat svým dobročinným úsilím. Mnozí podlehnou jeho šarmu, když se bude 
odvolávat na dobrotu jejich srdcí. Zde je modlitba modlitební kampaně (20), která pomůže 
zastavit antikrista před zničením mých dětí:  

O zastavení antikrista před zničením mých dětí 

"Ó, Bože Otče, ve jménu tvého drahého Syna, úpěnlivě tě prosím, abys nedovolil antikristu 
polapit duše tvých dětí. 

Úpěnlivě Tě prosím, všemohoucí Otče, abys mu zabránil uvrhnout teror na tvé děti. 

Vroucně tě prosím, nedovol mu, aby nakazil tvé stvoření, a prosím tě, abys byl milosrdný k 
těm duším, které budou vůči němu bezbranné. 

Vyslyš mou modlitbu, drahý Otče, a zachraň všechny děti od tohoto strašného zla. Amen." 

Váš milovaný Ježíš Kristus 

319. Zapečetěná Kniha Pravdy bude otevřena v přípravě na můj Druhý příchod 
Pátek, 20. ledna 2012 v 20:15 
 
Má vroucně milovaná dcero, není třeba, aby ses starala o to, co si lidé myslí. Názory lidí 
nejsou nic ve srovnání s mými svatými Slovy, která ti dávám. 
Mé Slovo je na prvním místě. Žádné jiné názory na mé Slovo by se tě neměly týkat. Čas pro 
Mne, má dcero, abych zachránil lidstvo, se již velmi krátí. Od tebe, má dcero, se bude teď 
tak mnoho a tak rychle očekávat, že nebudeš schopná držet dech. 

Je mnoho odhalení, která ti nyní budou sdělována, aby mé děti věděly, jak se náležitě 
připravit. Kdybys dovolila takovým rozptýlením, jakým jsou názory, nebo stanoviska lidí, ti 
ubírat čas, tak by tě to odvedlo od práce, která je opravdu důležitá. 

Dovol Mi, má dcero, abych tě teď naplnil láskou a útěchou. Varování je už velmi blízko. 
Jakmile mé paprsky milosrdenství obklopí celý svět, každý, kdo ve Mne věří, se bude kát. 

Ti, kteří kritizují má poselství, která ti dávám, a kteří Mě milují, se vrátí k mému 
Nejsvětějšímu Srdci s láskou a radostí ve svých duších. 

Sotva se Varování uskuteční, se stane jistý počet událostí. Antikrist se svou skupinou, i když 
bude oslaben globálním vyznáním hříchů, začne plánovat uchvácení mé svaté církve zevnitř. 

Má armáda zaujme své postavení a začne bojovat, aby zachránila svatou katolickou církev od 
zkázy. Oni, falešný prorok a jeho následovníci nezvítězí, má dcero, ale jak Já pláču 
zármutkem pro mé posvěcené služebníky, kteří odpadnou. Budou tak oklamáni, že si budou 



myslet, že následují pravověrnou katolickou církev. Ve skutečnosti budou na jedné straně 
s falešným prorokem, jenž bude vládnout nad mým Svatým stolcem s pýchou a pohrdáním 
ve svém srdci. 

Ty, má dcero, musíš požádat mé děti, aby se usilovně modlily, aby zmírnily tuto ohavnost. 
Potřebuji modlitby k záchraně duší mých nebohých svedených kněží, biskupů a kardinálů, 
kteří se stali slepí vůči Pravdě. Petrův Svatý stolec bude znesvěcen padlými anděly Satana, 
spolčenými s antikristem a jeho různými organizacemi. Ti všichni jsou, má dcero, zplozenci 
Satana. 

Já vím, že je to děsivé, ale nebude to trvat dlouho. Modlitby – ve velkém počtu – zmírní 
a pomohou odvrátit tyto události. Děti, jste-li katolíky, připravte nyní vaše duše tím, že 
půjdete ke zpovědi, a tak rychle, jak jen můžete. V ostatních případech vás naléhavě prosím, 
abyste s čistým srdcem hledali odpuštění za své hříchy. 

To zmírní vaši bolest pokání při Varování. Poté se musíte modlit za pokoj na zemi. Přípravy 
na můj Druhý příchod začnou ihned potom, co se Varování uskuteční. 

Zapečetěná Kniha Pravdy bude otevřena a tajemství budou odhalena skrze tebe, má dcero, 
aby je uviděl celý svět. Má Kniha Pravdy bude dána světu, aby se vaše duše očistily 
v jednotě se Mnou. Jen pak budete připraveni vejít se Mnou do éry Boží vůle mého Otce, éry 
pokoje, mého Nového ráje na zemi. 

Váš milovaný Ježíš 
Spasitel lidstva 
 
320. K falešnému proroku se budou chovat jako k živoucímu světci. Ti, kteří mu        
budou odporovat, budou považováni za kacíře. 
Sobota, 21. ledna 2012 v 13:15 
 
Má vroucně milovaná dcero, každému z mých poslů ve světě, které jsem určil, aby šířili mé 
svaté Slovo, byla dána jiná úloha. Všechny se od sebe liší. Z toho důvodu moji poslové nesmí 
nikdy vnášet zmatek do jednoho poselství tím, že je budou porovnávat s jiným. 

Ty, má dcero, byla jsi vybrána jako sedmý posel, abys mé děti informovala o Pravdě. Už ti 
bylo dáno hodně mé pravdy, ale mnohem více nyní musí přijít. Až budou odhalena tajemství 
v nich obsažená, budeš kvůli nim zesměšňována, zakusíš jízlivosti a budou se na tebe dívat 
jako na blázna. 

Tato poselství mají pomoci očistit můj lid, včetně těch, kteří přijali volání, aby Mě následovali, 
stejně jako duše chladného srdce a těch, v nichž není láska. Bez této očisty, nemůže být 
země očištěna. Potřebuje, aby byla očištěna, aby byla učiněna hodnou, abych po ní mohl 
znovu kráčet. Mé děti se musí radovat. Strach není něco, co přichází ode Mne. 

Strach přichází od zla. Přesto vám bude prominuto a budete ospravedlněni, když se budete 
obávat o slepé duše jdoucí v temnotě. Ne proto, že nevidí, ale proto, že se rozhodly, že vidět 
nebudou. Moje milovaná armádo následovníků, vaší povinností ke Mně je pomoci Mi připravit 
cestu k mé nadcházející božské vládě na zemi. 

Potřebuji vaši pomoc. Potřebuji vaše modlitby. Vaše modlitby oslabí práci antikrista, stejně 
jako falešného proroka, jenž zaujme místo na Svatém stolci v Římě. Všechny mé děti musí 
vědět, že Já odpustím všem. Dokonce i ti, kteří se zapletli se satanskými skupinami, 
o kterých mluvím, mohou být zachráněni od dalšího sestupu dolů k branám pekla. 



Pomocí modlitby může být hřích oslaben. Nemusíte jít do bitvy a bojovat se zdviženými 
pěstmi, všechno, co musíte udělat, je modlit se. Děti, můj Nový ráj je velkolepý. Tak mnoho 
příprav již bylo ukončeno se stejnými zázraky, jaké byly nabídnuty Adamovi a Evě, kteří je 
svým hříchem odmítli. Vše je hotovo. 

Vy, moji následovníci, budete mít užitek z překrásného Nového ráje na zemi, nad kterým 
budu panovat. Protože vy, z této generace, jste byli vybráni, abyste se těšili z tohoto ráje, 
nesmíte se zastavit ve vaší práci pomáhat Mi vzít všechny mé děti se Mnou do mého 
nádherného království. Mé děti, buďte si však vědomy toho, že falešný prorok dokáže, 
abyste uvěřily, že on také vás připravuje pro podobné místo v ráji. 

Jeho lži okouzlí naivní skupinu katolických následovníků. Bude mít úžasné a milující vnější 
charisma a všechny mé děti v katolické církvi budou zmateny.  

Jeden jeho povahový rys, na který byste měli dávat pozor, je jeho pýcha a arogance skrytá 
za vnějškem falešné pokory. Mé děti budou tak poblouzněné, že si budou myslet, že je 
mimořádnou a čistou duší. 

Budou se k němu chovat jako k žijícímu světci. Ani jediné slovo z jeho úst nebude 
zpochybněno. Bude se také zdát, že má nadpřirozené schopnosti a lidé budou okamžitě věřit, 
že může konat zázraky. Kdokoliv se postaví proti němu, bude kritizován a považován za 
kacíře. Všechny takové duše obviněné z kacířství budou vypuzeny a zbaveny práv. 

Všechna pravda vztahující se k mému učení bude překroucena. Všechno bude lež. Pomalu 
a zprvu skrytě se rozvine pronásledování. Moji praví posvěcení služebníci budou muset 
sloužit mše potají a v mnoha případech nikoliv v katolických kostelech. Budou muset sloužit 
mše v útulcích. Děti, až se to stane, nesmíte ztrácet naději. Bude to trvat jen krátký čas. 

Jen se modlete za duše, které ve svém závazku k falešnému proroku zapomenou na 
Nejsvětější Trojici, která je základem, na němž je postavena katolická církev. 

Má dcero, mnohá náboženství uctívají jen jednu entitu Nejsvětější Trojice. Některá ctí Otce, 
jiná Syna, ale všechny jsou jedno. Je pouze jeden pravý Bůh. To je Otec, Syn a Duch Svatý, 
tři rozdílné osoby, všechny v jediné božské podstatě. Všem náboženstvím bude brzy dána 
Pravda a mnohá přijmou toto svaté tajemství. 

Následujte Mě na cestu spásy, protože vy, moji následovníci, máte před sebou nádhernou 
budoucnost, ale musíte zůstat silní. Vy jste ta vyvolená generace pro můj Nový ráj na zemi. 
Neodmítejte tento nádherný dar života ve vší jeho nádheře. Ani jediné duši nebude nic 
chybět. Můj Nový ráj na zemi bude érou pokoje a štěstí bez hříchu. 

To je Boží vůle mého Otce a byla jeho slibem lidstvu již od samého počátku. Děti, buďte plné 
radosti a šťastné, neboť se máte na mnoho těšit. 

Zkoušky, které jsou před vámi, vyblednou do bezvýznamnosti, až uvidíte nádherné království, 
které vás očekává. 

Miluji vás, děti. Já vím, že Mě milujete. Proto vás prosím, abyste ukázaly lásku těm, kteří jsou 
slepí k mému Duchu Svatému. Modlete se za ně při každé příležitosti, aby znovu uviděli 
pravdu mého slibu, který jsem dal lidstvu, když jsem zemřel, abych vám zajistil věčnou 
spásu. 

Váš milovaný Ježíš 
Spasitel všeho lidstva 
 



321. Slyšte moji naléhavou prosbu k modlitbám za duše ateistů 
Pondělí, 23. ledna 2012 v 15:20 
 
Má vroucně milovaná dcero, svět se brzy změní k nepoznání. Můj čas je již téměř zde. 
Naléhavě prosím všechny věřící ve Mne, svého božského Spasitele a mého Věčného Otce, 
aby ustali v tom, co dělají a poslouchali. 

Ať už věříte, nebo ne v tato moje poselství světu pro tento čas, poslyšte moji naléhavou 
prosbu: Modlete se, modlete se a modlete se vší láskou, kterou chováte ke Mně, za duše 
ateistů. Mnoho z nich během Varování zemře. Mnozí nedostanou příležitost k pokání včas. 

Naléhavě vás prosím, abyste obětovali všechno vaše utrpení a modlitby za tyto duše, abych 
je mohl zachránit od plamenů pekla. Modlete se za ty, kteří se ke Mně neobrátí, i když jim 
bude ukázána Pravda. 

Modlete se také za ty, kteří shledají, že očistec na zemi, představující pokání, který přijmou 
s dobrým srdcem, bude pro ně velmi těžký. Pro mnohé z nich to bude velmi bolestivé. 
Modlete se, aby obdrželi sílu, kterou potřebují, aby vytrvali. 

Jděte děti a dělejte všechno, o co jsem vás prosil, protože už zbývá jen málo času. Miluji vás. 
Nezapomeňte, že není čeho se obávat, pokud Mě milujete. Jen se modlete za ty, kteří Mě 
dnes odmítají a za ty, kteří se k Pravdě obracejí zády. 

Váš milovaný Spasitel  
Ježíš Kristus 
 
 
322. Dobrá zpráva – Bůh, můj Věčný Otec dal souhlas k záchraně velké části 
lidstva 
Úterý, 24. ledna 2012 v 16:55 
 
Má vroucně milovaná dcero, jsem to Já, tvůj Ježíš, kdo dnes k tobě přichází, aby ti dal 
dobrou zprávu pro svět. Hodně modliteb a utrpení, které nabídly mé vybrané duše na zemi, 
znamenalo, že mnohem více Božích dětí může být nyní zachráněno. Děti, kdybyste 
porozuměly moci oběti a modlitby, tak byste se nikdy nepřestaly modlit. 

Bůh, můj Věčný Otec, svolil k záchraně velké části lidstva. To znamená, že mnoho lidí se 
během Varování obrátí, a ti, kteří se neobrátí, mohou být zachráněni díky síle modlitby. To 
neznamená, že všichni budou zachráněni, protože, žel, nebudou. 

Ti zatvrzelí lidé, jejichž věrnost patří přednostně Satanovi a zlovolným sektám, které ve světě 
kontroluje, nebudou chtít být zachráněni. Místo toho si zvolí jiný ráj. Ráj, o němž jsou mylně 
přesvědčeni, že existuje mimo ráj, který slíbil lidstvu můj Otec. Tento falešný ráj, ve který 
satanští následovníci šelmy věří, neexistuje. 

Byl vytvořen Satanem v myslích jeho stoupenců a je prostě jen iluzí. Iluzí slibující tak mnoho. 
Temné duše věří v rozdílné univerzum, v jinou entitu, kde Bůh neexistuje. Věří v jiné životní 
formy, v jiná stvoření a v mírumilovný řád – a všechno z toho je založeno na lži. 

Nic z toho není skutečné, děti. Něco takového neexistuje, ani existovat nemůže, protože to 
nebylo stvořeno mým Otcem. Všemohoucí Bůh Otec stvořil celý vesmír – hvězdy, planety 
a Zemi, stejně jako prostor mezi nimi. 

Modlete se za ty, kteří jsou stoupenci takových kultů. Modlete se, aby více mých dětí, 
protože trpí bolestí, nevyhledávaly taková duchovní východiska, která nejsou od Boha. 



Modlete se nyní v díkůvzdání za tento zvláštní dar, který je nyní nabízen lidstvu mým Otcem, 
v této modlitbě modlitební kampaně (21):  

Díkůvzdání Bohu Otci za spásu lidstva 

"Vzdáváme Ti chválu a dík, ó, Nejsvětější Bože, Všemohoucí Stvořiteli lidstva, za lásku 
a soucit, které chováš k lidem. 

Děkujeme Ti za dar spásy, který jsi udělil svým ubohým dětem. 

Prosíme Tě, ó Pane, zachraň ty, kteří následují Zlého, a dej, aby otevřeli svá srdce pravdě 
jejich věčného života. Amen." 

Radujte se děti, z toho velkého daru. Ale budete muset udělat ještě hodně práce, abyste 
pomohly duším, protože mnoho vašich bratrů a sester tvrdohlavě zůstává v tvrdošíjném 
odmítání Pravdy mého svatého Slova. 

Váš milovaný Ježíš 
Spasitel všeho lidstva 
 
323. Matka Spásy: Tajně se plánuje atomová válka, zahrnující Irán 
Středa, 25. ledna 2012 v 13:50 
 
Mé dítě, mnoho se děje ve světě právě teď, kdy Satanova armáda všude pokračuje v šíření 
chaosu. Snaží se převzít kontrolu nad všemi finančními institucemi, aby mohla mým dětem 
způsobit strašné ukrutnosti. Oni, zlovolná skupina hnaná žádostivostí a touhou po moci, se 
také pokouší vyvolat atomovou válku v Iránu. 
Vy, mé děti, se musíte modlit, aby Bůh Otec, ve svém velkém milosrdenství otevřel jejich 
srdce, aby zabránil těmto věcem, aby se staly. Nikdy neztrácejte naději, děti, protože vaše 
modlitby jsou účinné. Velká zla, včetně potratů, eutanazie, prostituce a sexuálních 
zvráceností, začínají teď ve světě slábnout. 

Děti, modlete se, modlete se, modlete se můj svatý růženec všude a pokud možno ve 
skupinách. Satan rychle ztrácí svou moc, jak má pata začíná drtit hlavu hada. Nyní už to 
nebude trvat dlouho do příchodu mého Syna na zem. 

Nejdříve vám dá poslední příležitost k obrácení. Potom rychle připraví svět na svůj Druhý 
příchod. Času už je málo. Děti, modlitba je zbraní k zastavení Satanovy armády před 
posledním pronásledováním, které plánuje proti lidem. 

Nezapomeňte, že můj Věčný Otec svou láskou a soucitem ochrání všechny, kteří v Něho věří. 

Modlete se, modlete se, modlete se za záchranu těch, kteří budou setrvávat v neposlušnosti 
k Němu a budou popírat pravdu o existenci mého milovaného Syna. Už je čas. Otevřete svá 
srdce Božímu milosrdenství mého Syna. 

Obloha se nyní začne měnit a pak všichni uvidí, jak se tento velký zázrak před nimi odhalí. 
Buďte připraveni. Připravte vaše domovy a modlete se můj svatý růženec při každé 
příležitosti, abyste uvolnili sevření spáru Zlého. 

Vaše milovaná Matka 
Matka Spásy 
 
324. Poslední tajemství z Fatimy odhaluje pravdu o zlovolné Satanově sektě, 
která pronikla do Vatikánu 



Čtvrtek, 26. ledna 2012 v 09:40 
 
Má vroucně milovaná dcero, nadešel čas, aby celá pravda o tajemstvích z Boží říše byla 
odhalena světu. Po určitý čas byla pravda skrytá.  

Uznání mé Boží intervence ve světě prostřednictvím zázraků, zjevení a Boží komunikace 
s vyvoleným dušemi, byla mou církví po mnoho let odsouvána stranou. 

Proč má církev pociťovala potřebu utlumit Pravdu, která byla zapotřebí k posílení víry mých 
dětí všude na světě, je známo pouze jí. 

Každý pravý vizionář, náležící Mně a mé Blahoslavené Matce, byl od počátku ignorován a má 
církev s ním zacházela s pohrdáním. Má dcero, dokonce i poslední tajemství z Fatimy nebylo 
dáno světu, protože odhalilo pravdu o zlovolné Satanově sektě, která vstoupila do Vatikánu. 

Poslední část tajemství nebyla odhalena, aby byla ochráněna bezbožná sekta, která od doby 
zjevení mé Matky na svatém místě ve Fatimě pronikla ve velkém počtu do Vatikánu. Má 
dcera Lucie byla umlčena silami, které kontrolují část Vatikánu a nad níž moji ubozí milovaní 
papeži mají jen málo kontroly. Pohleďte, jak nejen překroutili pravdu mého učení, ale také 
zavedli nové metody v katolické bohoslužbě, které uráží Mě a mého Věčného Otce. Katolická 
církev je jedinou pravou církví a jako taková je prvořadým cílem Satana a jeho zlovolné 
sekty. Pravda přichází ode Mne. 

Pravdu pociťuje lidstvo nepříjemně, protože může být spojena s osobní obětí. Pravda v 
některých případech budí pohoršení a mnohdy je považována za kacířství. Přesto jen Pravda 
vás může osvobodit od lží, lží, přicházejících od Satana a vytvářejících na vaši duši těžké 
břemeno. 

Nadešel čas, aby ve světě, který je plný lží, byla Pravda odhalena. Tak mnoho lží, má dcero, 
bylo podáno mým dětem falešnými náboženstvími, falešnými bohy, falešnými církevními 
vůdci, falešnými politickými vůdci a organizacemi, stejně jako falešnými sdělovacími 
prostředky. 

Tak mnoho Pravdy je skryto. A přesto, kdyby pravda o tom, co se ve světě děje byla dnes 
odhalena, velmi málo lidí by ji přijalo. Totéž platí o Desateru přikázání mého Otce. Ta jsou 
pravidly, která ustanovil můj Věčný Otec a odevzdal svému proroku Mojžíšovi. 

Pravda se nikdy nemění a je jedno, jak dalece se lidstvo snaží ji změnit. Přikázání mého Otce 
už nejsou více akceptována, dokonce ani mezi křesťanskými církvemi. "Nezabiješ!" - 
znamená, že nemůžete zabít jinou lidskou bytost. Nevztahuje se na sebeobranu, ale platí za 
každých jiných okolností. 

Nikdo nemůže ospravedlnit vraždu – potrat, popravu nebo eutanazii. Nikdo. Je to smrtelný 
hřích a trestem je věčný život v pekle. Má dcero, akceptují to mé děti? Nikoliv. Ony dokonce 
přijímají zákony, které vraždu dělají nejen přijatelnou, ale i omluvitelnou v Božích očích. Ale 
tak tomu není. Každé z Desatera přikázání mého Otce je dennodenně porušováno. 

Přesto má církev nikdy nekáže o závažnosti hříchu. Nikdy lidem neřekne, že přijdou do pekla, 
pokud by spáchali smrtelný hřích a neukázali výčitky svědomí. Mé srdce je hluboce zraněno. 

Mé církve všude na světě nekážou Pravdu. Mnoho z mých posvěcených služebníků už více 
nevěří ve skutečnost pekla a očistce. Neakceptují přikázání mého Otce. Omlouvají každý 
hřích. Mluví o milosrdenství mého Otce, ale už nedokážou vysvětlit následky smrti ve stavu 
smrtelného hříchu. Když neplní své povinnosti, pro které byli určeni, tak Mě velice urážejí. 



V mnoha případech jsou proto zodpovědní za ztrátu tak mnoha duší. Probuďte se k Pravdě, 
všichni z vás, kdo tvrdí, že jsou věřící v Boha, Všemohoucího Otce, Stvořitele všech věcí 
a uvědomte si následující: Je jen jedna Pravda. Nemůže být více než jedna Pravda. 

Cokoliv jiného než Pravda je lež a nepochází od mého Nebeského Otce, Boha Stvořitele 
všech věcí. 

Váš milovaný Spasitel 
Ježíš Kristus 
 
325. Výzva k duchovenstvu: připravte mé stádo na můj dlouho očekávaný příchod 
na zem 
Pátek, 27. ledna 2012 v 23:50 
 
Já jsem váš milovaný Ježíš, Syn Boha Nejvyššího a narozený z Neposkvrněné Panny Marie. 

Má vroucně milovaná dcero, nikdy nezapomeň, že když pracuješ pro Mne, budeš 
pronásledována, neboť lidé slyší neradi pravdu, kterou ti odhaluji v těchto časech konce. 

Mé svaté Slovo bylo potlačováno už tak dlouho, ale už tomu tak více nebude. Můj hlas bude 
slyšet po celém světě. Má láska bude vyjevena v celé mé slávě a člověk bude konečně 
schopen se sám zbavit okovů zla, které na jeho kotníky položil Satan. 

Až pravda pronikne duše mých dětí a přinese jim svobodu, kterou očekávaly už tak dlouho, 
způsobí to, naneštěstí, rozdělení. Moji milovaní posvěcení služebníci, kněží a veškeré 
duchovenstvo patřící do svaté katolické církve vězte, že vás všechny miluji. 

Tak mnoho z vás se s velkorysostí v srdci vzdalo pro Mne svých životů. Nyní budete muset 
na Mne spoléhat. Musíte se modlit o vedení, abyste ve své víře a ve schopnosti rozlišení 
zůstávali stále silní. Nikdy, ani na chvíli, Mě nespusťte z očí. Potřebuji vás, abyste připravili 
mé stádo, aby Mě přivítalo během mého tak dlouho očekávaného Druhého příchodu na zem. 

Budete muset vytrvat a nedovolit, aby vás odradili od vaší lásky ke Mně, bez ohledu na to, 
jakému tlaku budete vystaveni. Vy jste moji opravdoví učedníci a musím vás naléhavě prosit, 
abyste pozvedli své zbraně a zachránili mou církev. Tato opravdová církev, založená na skále 
mým milovaným učedníkem Petrem, nikdy nepadne. 

Nepřítel si možná myslí, že ji lze zničit, ale to je pošetilá domněnka. Nikdo nemůže zničit 
a ani nezničí mou církev. Znovu vstane z popela, aby vyhlásila moji slávu, až se vrátím, 
abych zachránil mé království na zemi. Nesmíte Mě nikdy opustit, svého milovaného 
Spasitele, nikdy. 

Neboť beze Mne není Světlo. Bez Světla není žádná budoucnost. Má dcero, dávám světu 
v této modlitební kampani tuto modlitbu (22):  

Pro katolické duchovenstvo  

"Ó můj milovaný Ježíši, zachovej mě při síle a udržuj plamen mé lásky k Tobě v každé chvíli 
mého dne.  

Nikdy nedovol, aby tento plamen lásky k Tobě skomíral nebo uhasnul. 

Nikdy nedovol, abych ve slabosti podlehl pokušení.  

Dej mi milosti, které potřebuji, abych dostál svému povolání, své oddanosti a věrnosti 
a potvrdil učení ortodoxní katolické církve. Nabízím Ti věrnost navěky.  



Zavazuji se k úkolu bojovat ve tvé armádě tak, aby katolická církev mohla znovu povstat ve 
slávě a přivítat Tě, drahý Ježíši, až se znovu vrátíš. Amen." 

Váš milovaný Spasitel Ježíš Kristus 
Král všeho lidstva   
 
326. Matka Spásy: Modlete se z celého srdce za papeže Benedikta 
Sobota, 28. ledna 2012 v 21:00 
 
Mé dítě, každým dnem Satanova moc slábne, protože Duch Svatý i nadále roztahuje svá 
křídla nad všemi Božími dětmi. Víra a láska k Bohu vzrůstá všude na světě kvůli modlitbám 
a zvláštním milostem, které můj Otec, Bůh Nejvyšší, dal mým dětem. Počet obrácení se 
zvyšuje. Mnoho mých dětí si toho nemusí být vědomo, ale uvidí to, když otevřou své oči. 

Prosím, mé dítě, musíš se z celého srdce modlit za papeže Benedikta. Tolik trpí a v mnoha 
ohledech je sám ve svém žalu nad odpadlictvím, které vidí jak vně, tak i uvnitř svatého 
Vatikánu. 

Jeho dny ve Svatém stolci byly prodlouženy, a tím bylo odvráceno mnoho spouště, kterou by 
způsobil Zlý. 

Modlitba je, mé děti, jako burácení hromu v nebesích. Děti, vaše modlitby jsou v nebi slyšeny 
a také vyslyšeny. 

Tak je to dobré. Pokračuj v modlitbách modlitební kampaně, které ti byly dány, mé dítě. 

Zde je mimořádná modlitba modlitební kampaně (23):  

Za bezpečí papeže Benedikta 

"Ó, můj Věčný Otče, ve jménu tvého milovaného Syna, Ježíše Krista a kvůli jeho utrpení, 
které podstoupil, aby zachránil svět od hříchu, modlím se teď, abys ochránil tvého svatého 
vikáře, papeže Benedikta, hlavu tvé církve na zemi, 

aby také on mohl pomoci zachraňovat tvé děti a všechny tvé posvěcené služebníky z područí 
Satana a moci jeho padlých andělů, kteří chodí po zemi a kradou duše. 

Ó, Otče, ochraňuj tvého papeže, aby tvé děti mohly být vedeny po pravé cestě do tvého 
Nového ráje na zemi. Amen." 

Vaše Nebeská Matka na zemi 
Matka Spásy 
 
327. Mé Boží milosrdenství se má uskutečnit tak, jak bylo odhaleno sv. Faustině 
Neděle, 29. ledna 2012 v 21:18 
 
Já, váš Ježíš, si přeji informovat svět, že mé Boží milosrdenství se má uskutečnit tak, jak bylo 
odhaleno mé dceři Heleně, svaté Faustině. Toto tajemství bude odhaleno, až všichni uvidí 
poslední projev mých paprsků milosrdenství k záchraně lidstva. 

Neboť ti, kteří se tobě vysmívají, má dcero, a říkají, že toto tajemství již světu bylo odhaleno, 
musí vědět následující: Kolik lidí v dnešním světě ví o mém slibu Božího milosrdenství? Velmi 
málo, včetně tebe, má dcero. 



Cožpak moji následovníci nevěděli, že se vrátím, abych připravil svět na tuto velkou událost? 
Já vždy připravuji své děti na takové události. Můj Věčný Otec posílá proroky do světa 
s jediným cílem – dát vám přiměřené varování, aby duše nebyly překvapené. Vychutnejte si 
tento dar proroctví, neodmítejte jej. 

Nikdy si nemyslete, že víte všechno o mých cestách, protože i když Mě můžete milovat, ne 
vždy Mě znáte, nebo rozumíte mým záměrům. Neboť každému, kdo se vysmívá mým 
prorokům, pravím: Nezapomínejte, že to nejsou oni, jimž se vysmíváte, ale Mně. Oni jsou 
prostě jen nástroje. 

Vy, mé děti, se nesmíte nikdy domnívat, že Mě opravdu znáte, neboť kdyby tomu tak bylo, 
nezapírali byste Mě. Přesto dnes, právě tak, jako to udělali moji učedníci v době, kdy jsem 
chodil mezi nimi, stále ještě popíráte, že jsem to Já, kdo vás k sobě zve.  

Napřahujete Mi vstřícně levou ruku, a současně Mne uhodíte pravou. Neslyšíte Mě, že k vám 
nyní mluvím? Jestliže ne, tak si v klidu sedněte a modlete se ke Mně a Já tak budu moci 
naplnit vaše unavené srdce ohněm mého Ducha Svatého. Miluji vás, a když Mi dovolíte vejít 
do vašeho srdce, které nebude mít krunýř z ocele, jenž Mi zabraňuje vstoupit, tak vás 
osvobodím. 

Když otevřete své oči a uvidíte, že jsem to Já, váš božský Spasitel, kdo s vámi hovoří, pak Mě 
následujte s láskou a radostí ve svém srdci na cestě do Nového ráje. Nedovolte Zlému, aby 
zasadil pochybnosti do vaší mysli. Modlete se, abyste byli dost silní, pokorní v mysli 
a v duchu, abyste běželi do mé náruče. 

Jen když přijdete ke Mně jako dítě, najdete ve své duši skutečný pokoj. To je jediný způsob, 
jak Mě nechat vstoupit do vašeho srdce. 

Váš milovaný Ježíš 

328. Volání Panny Marie k modlitbě a půstu, k přípravě na Varování 
Pondělí, 30. ledna 2012 v 13:00 
 
Toto poselství obdržela Marie Božího milosrdenství po dvou oddělených zjeveních Panny 
Marie – jedno o půlnoci 29. ledna a druhé v 13 hodin v pondělí 30. ledna 2012, během něhož 
se Panna Maria zjevila po celou dobu plná zármutku. 

Mé dítě, zatímco můj Syn nyní přichází, aby celý svět pokryl svými paprsky milosrdenství, 
musím vám s těžkým srdcem říct, že mnoho lidí během Varování zemře. Modlete se, modlete 
se, modlete se za jejich duše. 

Ty, mé dítě, musíš požádat všechny, kdo sledují tato Boží poselství, aby zítřejší úterý, 
31. ledna 2012, zasvětili jako zvláštní den modlitby. V tomto dni se musíte modlit nejsvětější 
růženec a růženec Božího milosrdenství. 

Kde to bude možné, tak každý by se měl pokusit zachovat v tomto dni půst. Takto může být 
zachráněno více duší ve chvíli své smrti milosrdenstvím mého milovaného Syna, Ježíše Krista, 
zvláště těch, které jsou ve smrtelném hříchu. 

Pláču slzami zármutku pro ty ubohé lidi, kteří nemají představu, jakou bolest a trýzeň působí 
svými hříchy mému Synu. Radost z daru, který můj Syn nyní přináší světu je zakalena 
smutkem pro ty, kteří nemohou být zachráněni, protože se tak sami rozhodli. Lži, které 
temné duše rozhlásí a rozšíří po celém světě potom, co se Varování uskuteční, musí být 
zastaveny vašimi modlitbami. 



Modlete se, aby během Varování, nebo po něm, nikdo nepopíral Boží milosrdenství mého 
Syna. Neboť každá duše, která podlehne takovým lžím, je duší, která bude uchvácena Zlým. 
Děti, všude rozšiřujte obrácení. Připusťte, že já jsem Spoluvykupitelka a Prostřednice, která 
spolupracuje bok po boku s mým milovaným Synem Ježíšem Kristem, aby zachránila všechny 
duše od věčné zkázy. 

Má láska k vám, děti, je velmi silná. Naléhavě žádám o milosrdenství pro každou duši každou 
vteřinu dne a prosím úpěnlivě svého Otce o mírnost. 

Děti, musíte mi ale pomoci, připojíte-li se ke mně v modlitbě a oběti, abyste pomohli všem 
Božím dětem vstoupit do bran Nového ráje. 

Vaše nebeská Matka 
Matka Spásy  
 
329. Ježíš udělí plnomocné odpustky k úplnému odpuštění hříchů 
Úterý, 31. ledna 2012 v 09:30 
 
Toto poselství bylo dáno Marii Božího milosrdenství po hodině a půl, v průběhu eucharistické 
adorace. 

Má vroucně milovaná dcero, jak se raduji z lásky, jakou Mi ukázali moji drazí následovníci, 
jejichž láska je tak těsně propojena s mým Nejsvětějším Srdcem. 

Těším se z mých věrných dětí, jejichž láska ke Mně Mi přináší takovou radost do mé bolesti. 
Jsou světlem, které Mi dává sílu, kterou potřebuji k vedení mé armády. Tyto mé vybrané děti 
jsou přesvědčené, že to byla jen jejich víra, která je přivedla ke Mně. Co si však 
neuvědomují, že to byl můj Duch Svatý, jenž na ně sestoupil, zvláště na ty s otevřeným 
srdcem, aby se mohly připojit k mému zbytku církve na zemi. 

Oni, moji milovaní následovníci, kteří prokazují poslušnost, rozhodnost vůle a čistou lásku ve 
svých duších, budou základem, na kterém nyní znovu postavím svou církev na zemi. Mé 
armádě, pro její lásku ke Mně, budou nyní dány velmi zvláštní milosti. 

Uděluji jim úplné odpustky, abych jim umožnil nést pochodeň mého plamene, aby mohli šířit 
obrácení. Tento můj dar jim umožní, aby šířili pravdu mého svatého Slova, aby se dotýkala 
srdcí lidí, kamkoliv půjdou. 

Musí se modlit tuto modlitbu z modlitební kampaně (24) po sedm následujících dní a bude 
jim dán dar úplného rozhřešení a moc Ducha Svatého.  

O plnomocné odpustky k úplnému odpuštění hříchů 

"Ó, můj Ježíši, Ty jsi Světlo země, jsi plamen, který se dotýká všech duší, tvé milosrdenství 
a láska neznají žádných hranic. 

Nejsme hodni oběti, kterou jsi přinesl svou smrtí na kříži, víme však, že tvá láska k nám je 
větší než naše láska k Tobě. 

Dej nám, ó Pane, dar pokory, abychom si zasloužili tvé nové království, naplň nás Duchem 
Svatým, abychom mohli kráčet kupředu a vést tvou armádu, hlásat pravdu tvého svatého 
Slova a připravit naše bratry a sestry na slávu tvého Druhého příchodu na zem. 

Uctíváme Tě. 

Chválíme Tě. 



Nabízíme sami sebe, náš zármutek, naše utrpení jako dar Tobě k záchraně duší. 

Milujeme Tě, Ježíši, buď milosrdný ke všem svým dětem, ať už jsou kdekoliv. Amen." 

Jděte vpřed v pokoji, moji milovaní následovníci a nezapomeňte, že vaše láska ke Mně 
rozněcuje mé srdce a přináší velkou radost mému Věčnému Otci, mé Blahoslavené Matce, 
andělům a všem svatým v nebi. 

Miluji vás všechny. Očekávám chvíli, kdy obejmu každého jednoho z vás ve své náruči, 
abyste našli pokoj, lásku a radost, po kterých jste toužili po celý svůj život na zemi. 

Váš milovaný Ježíš Kristus 

Koncem února 2013 rozšířil náš Pán dar této modlitby i pro katolíky. Ti však musí ještě 
pravidelně chodit ke zpovědi. 

330. Matka Spásy: Nikdo nezabrání, aby světu byla odhalena Kniha Pravdy  
Středa, 1. února 2012 v 20:15 
 
Mé dítě, když pracuješ pro mého milovaného Syna, Ježíše Krista, musíš být vždy poslušná. 

Nikdy nezpochybňuj jeho svaté Slovo, protože vždy mluví pravdu a nic než pravdu. 

Tak mnoho mých dětí už od začátku zpochybňuje každé slovo, které pronese. Na každého, 
kdo se řídí jeho svatým Slovem tak, jak je obsaženo v Knize Otcově, připadá vždy jiný, kdo 
jeho slovo vykládá odlišným způsobem. 

Musíš dělat všechno, co se pod vedením mého Syna od tebe vyžaduje. Nikdy nepodlehni 
těm, kteří požadují, aby jeho slova byla přizpůsobena jejich výkladu. 

Mé dítě, nyní si pospěš, abys uveřejnila poselství daná světu mým Synem pro záchranu 
hříšníků, kteří jsou ztracení. Můj Syn má jediný záměr, a ten je zachraňovat duše. Neboj se, 
mé dítě, protože nic z toho, co ti říká můj Syn, neodporuje učení jeho nejsvětější církve na 
zemi. 

Jeho dary mým dětem jsou velmi výjimečné a v těchto časech konce jsou dávány všem 
duším. Můj Syn je tak velkodušný a milosrdný, že chce hříšníky zahrnout zvláštními milostmi, 
aby zajistil jejich spásu. 

Každý, kdo se pokusí zastavit mého Syna v jeho misi připravit svět na jeho Druhý příchod, 
bude zastaven rukou mého Věčného Otce. Tento úkol – odhalit Knihu Pravdy teď, když 
pečetě byly rozlomeny, je pro mého Otce jednou z nejdůležitějších misí na zemi. Světu byla 
v tomto čase slíbena pravda. 

Všem duším, jak věřících, tak nevěřících, musí být sdělena Pravda tímto způsobem, protože 
se už příliš vzdálily od církve. Všichni andělé byli sesláni na zem, aby chránili lidstvo před 
podvodníkem a jeho lžemi, které rozšiřuje o pravdě věčné spásy. 

Mé dítě, lidstvo možná nechce slyšet pravdu a do cesty se ti postaví ještě mnoho překážek, 
bude to však marné. Nikdo nezabrání tomu, aby světu byla odhalena Kniha Pravdy, neboť 
pokud by se to pokusili, pak moc mého Otce bude uvolněna jako plameny ohně vylévané 
z nebe. Mé dítě, nikdy nepochybuj o těchto poselstvích, která jsou ti dávána. 

Nikdy nezměň ani jediné slovo, aby vyhovovalo těm, kteří se pokoušejí tě přimět, abys 
doplnila Slovo Boží. Může být pouze jeden učitel, a tím je Bůh, ve jménu Otce, Syna a Ducha 
Svatého. Jdi teď se sebedůvěrou, kterou potřebuješ. 



Měj na paměti, že tato poselství mého Syna jsou určena všem Božím dětem a ne právě jen 
jeho katolické církvi, nebo jeho vyvolenému židovskému národu. Jsou pro každého. 

Můj Otec miluje každou duši stejně. Ani jediná duše není považována za důležitější než jiná. 

Tvoje nebeská Matka 
Matka Spásy 
 
331. Mysleli jste si, že bych si vás až do soudného dne nevšímal? 
Čtvrtek, 2. února 2012 v 15:30 
 
Má vroucně milovaná dcero, jak Já se jen raduji z odpovědi mých následovníků na můj velký 
dar plnomocných odpustků k úplnému odpuštění hříchů. Ale jak jsem zarmoucen pro ta 
nevděčná srdce, která můj dar odmítají. 

Tyto duše nechápou, že jen Věčný Otec může udělit tento dar plnomocných odpustků. 

Není při tom důležité, zda je udělen světu mým svatým vikářem, nebo Mnou, vaším božským 
Spasitelem. Co však důležité je, že zbývá jen málo času pro záchranu duší lidstva. 

Vy, kdo zpochybňujete mé Slovo, vězte, že Já jsem váš božský Spasitel, hovořící k vám z 
nebe. Nepřipustíte, že Já existuji? Že si přeji vám poslat zprávu v tomto konci časů? Mysleli 
jste si, že bych si vás nevšímal až do soudného dne? Že bych nepřipravil vaše duše tím, že 
s vámi budu tímto způsobem komunikovat?  

Věříte-li ve Mne, tak musíte věřit i v Boží zásah. A pokud ve Mne nevěříte, pak jste neotevřeli 
svá srdce. Jak víte, že jsem to Já? 

Prosím vás, abyste se posadili a hovořili se Mnou soukromě. Proste Mě o milost Ducha 
Svatého a Já okamžitě odpovím otevřeným a čistým duším. 

Odhoďte svůj krunýř a dovolte Mi, abych vám dal tento mimořádný dar. Vězte, že Mě 
urážíte, když odmítáte mé dary. Znamená to, že také odmítnete mé milosrdenství? Skloňte 
své hlavy a proste o odpuštění. Dám vám osvícení o Pravdě, když ke Mně přijdete v pokorné 
vděčnosti. 

Až otevřete vaše oči vůči Pravdě, budou vám téct slzy porozumění a nakonec Mi budete 
děkovat za můj velký dar odpuštění hříchů. 

Váš Božský Spasitel 
Ježíš Kristus 
 
332. Matka Spásy: Nenávist je nenávist. Nejsou dva druhy nenávisti, je jen jedna. 
Sobota, 4. února 2012 v 10:09. 
 
Mé dítě, zlo se v jistých částech světa rychle rozšiřuje. Zatímco s nenávistí v duších jsou 
rozpoutávány války, v jiných částech světa a v témže čase zaplavuje Duch Svatý jiné duše. 
Bitva duší začala. Dobré proti zlým. 
 
Mé dítě, nikdy nepředpokládej, že zatvrzelé duše jsou duše vlažné víry, nebo ty, které 
žádnou víru nemají. Mnoho věřících v mého Syna, Ježíše Krista a nesoucích v sobě soucit, se 
teď od Něho odvrátí pokušením. Jejich mysl bude naplněna pochybnostmi, které je udělají 
slepými k Slovu mého milovaného Syna, jímž mluví k světu prostřednictvím tebe, mé dítě. 
Jejich nenávist, s jakou zaútočí na jeho svaté Slovo, bude právě tak silná, jako nenávist 
vrahů ke svým obětem. Nenávist pochází od mistra klamu. 



Lži jsou šířeny Zlým, který využívá slabé duše, aby podkopával Pravdu. Nenávist je nenávist. 
Nejsou dva druhy nenávisti, je jen jedna. 

Tyto věrné duše budou nyní podněcovány ve své pýše, jak Zlý teď podnikne poslední pokus, 
aby zabránil šíření těchto nejnaléhavějších poselství světu. 

Můj Syn potřebuje podporu svých milovaných následovníků, aby vytvořil svou armádu na 
zemi. Tato armáda povstane z jeho věrných následovníků. Buďte si jisti, že to bude tato 
skupina lidí, jejichž srdce se zatvrdí jako první. Duši, která se již v temnotě nachází, 
nemůžete zatvrdit. A tak to budou právě ty duše, které jsou ve Světle, které bude podvodník 
pokoušet. To oni pak budou šířit lži, aby mého Syna zranili a tuto práci zdrželi. Nepochopí, že 
to se jim děje proto, že si myslí, že je jejich povinností bránit pravé Slovo mého Syna. 

Můj Syn prožije muka, až budou nacházet chyby v těchto poselstvích, která dává tobě, mé 
dítě. Opravdový základ jeho církve se k Němu brzy obrátí zády. Zapřou Ho a tak Ho ukřižují 
ještě jednou. 

Pýcha jim zabrání, aby otevřeli oči, až On bude před nimi stát s otevřenou a milující náručí. 
Mé dítě, naléhavě prosím, aby se všechny Boží děti sjednotily jako jeden a bojovaly za 
záchranu všech duší. 

Tak mnoho z nich nyní nenaslouchá těmto poselstvím, mé dítě. Ale až se Varování uskuteční, 
tak naslouchat budou. Modlete se, modlete se, modlete se za ty duše, které vás zraňují, 
pomlouvají a šíří o vás nepravdy. Nyní vám dám modlitbu z modlitební kampaně (25), abyste 
prosili o ochranu všech mých vizionářů a těch, kteří byli vybráni Bohem Otcem, aby šířili jeho 
nejsvětější Slovo na zemi. 

O ochranu vizionářů na celém světě 

"Ó nejsvětější Bože, prosím Tě naléhavě, abys ochraňoval všechny své svaté posly na světě. 

Modlím se, aby byli uchráněni od nenávisti jiných, a prosím Tě, aby tvé nejsvětější Slovo bylo 
rychle šířeno po celém světě. 

Ochraňuj své posly od pomluv, zlého zacházení, lží a nebezpečí všeho druhu. 

Ochraňuj jejich rodiny a pokrývej je stále Duchem Svatým tak, aby poselství, která dávají 
světu, byla přijímána se zkroušeným a pokorným srdcem. Amen." 

Mé dítě, pýcha je povahový rys, který vzbuzuje nejvíc nevole v očích mého Otce. Ještě více 
bolesti Mu přináší, když hřích pýchy ovládne duše oddaných a posvěcených duší, a když 
odmítnou přijmout pravdu jeho svatého Slova, které je dnes skrze jeho posly dáváno 
dnešnímu světu. 

Musí prosit o dar pravého rozlišení, které může být uděleno jen mocí Ducha Svatého 
pokorným duším s čistým srdcem bez pýchy a arogance. 

Vaše milovaná Matka 
Matka Spásy 
 
333. Dojde k vzájemně propojeným válečným konfliktům, do nichž bude vtažen 
Irán, Izrael, Egypt a Sýrie  
Sobota, 4. února 2012 v 10.55 
 



Má nejvroucněji milovaná dcero, tvoje oddanost ke Mně je každý den vystavena zkouškám. 
Tak mnozí se tě snaží zastavit ve tvé práci pro Mne, a přesto se jim to nepodaří, protože ti 
byla poskytnuta svatá ochrana z nebe. Ti, kdo se pokoušejí způsobit ti bolest, utrpení a 
špatně s tebou zacházejí, budou potrestáni. Takové jednání nebudu tolerovat. 

Nezapomeň, že bylo předpověděno, že nikdo nemůže zastavit oheň Ducha Svatého, jenž se 
bude z mých nejsvětějších poselství vylévat na celé lidstvo. 

Proto tě prosím, aby sis nadále nevšímala překážek, kladených ti do cesty a ignorovala 
nenávist, která pochází od Satana. Zapleteš-li se s nenávistí, rozšíří se. Nebudeš-li si ji 
všímat, tak ustane, protože nebude moci najít potravu, kterou potřebuje, aby rostla a kypěla. 

Nyní vám chci říct, mé děti, že události předpověděné v Knize Zjevení se ve světě začínají 
odvíjet. Mé děti se nesmí polekat, protože jejich víra a jejich modlitby pomohou zmírnit 
následky války, genocidy, hladu a odpadlictví od víry. 

Vyvstanou války, které zasáhnou Irán, Izrael, Egypt a Sýrii. Všechny se stanou vzájemně 
propojené. Také Itálie bude postižena negativním dopadem, ve spojitosti se vzestupem 
falešného proroka a jeho společníka antikrista. 

Modlete se usilovně, aby nebyly všechny země vtaženy do globální struktury moci, která 
bude kontrolovat vaše peníze. Neboť kdyby se tak stalo, bylo by to pro vás velmi těžké. 
Modlete se k Bohu Otci, aby mohl odvrátit takové ukrutnosti. 

Modlitby za duše ostatních zachrání vaše vlastní duše. To je vše, o co vás prosím, o vaše 
modlitby. Modlete se také za obrácení ostatních. Má dcero, už nebude trvat dlouho a všechny 
věci začnou dávat smysl. Všechno se zlepší, jakmile po Varování dojde k obrácení. Teď jdi 
a řekni mým dětem, aby se nikdy nebály hlásat mé Slovo. Budu stát při nich. Budou-li se jim 
vysmívat, pak si mohou být jisté pravdou mého nejsvětějšího Slova. 

Váš milovaný Ježíš  

334. Bůh Otec: Svět podstoupí trest – Můj zásah je nutný 
Sobota, 4. února 2012 v 15:00 
 
Má dcero, svět se chystá podstoupit trest, jenž je následkem strašného hříchu, páchaného 
lidstvem. I když hodně z tohoto trestu bylo odvráceno, má ruka nyní dopadne na zlo, které je 
nyní pácháno v každém koutu světa. 

Tolik nenávisti vůči Mně, Bohu Otci, musí být zastaveno, jinak mé děti budou trpět ještě větší 
hrůzou. Nyní připravuji svět na změny, které jsou nutné, aby země byla očištěna tak, jak je 
to v mém plánu pro záchranu lidstva. Tak mnoho duší je mučeno hříchem.  

Já jsem Bůh všeho stvoření a nebudu se držet zpátky a přihlížet, jak se mé děti navzájem 
ničí. Má dcero, existuje zlovolný plán ke zničení velké části lidstva válkou. Tyto války nejsou 
náhodné. Viděla jsi, jak mnoho je jich všude, v tak mnoha národech? Jsou způsobeny rukou 
antikrista, který trpělivě čeká na svou chvíli slávy na zemi. Až národy budou na kolenou, tak 
přijde a vytvoří svůj vlastní falešný a vychytrale vykonstruovaný mír. Bude jen maskou 
klamu. 

Můj trest bude uvolněn a dopadne na ty národy, které budou mít účast na tomto velkém 
podvodu s cílem ovládnout svět uchvácením národů. Buď silná, má dcero, neboť tato doba, 
kdy se země bude otřásat, nebude trvat dlouho. Je ale nutná, aby probudila mé děti. 



Ony, mé děti, byly varovány, ale k mému hlasu mají odpor. Mé ubohé děti, které žijí dobré 
životy a dívají se se zděšením na zlo v jejich světě, musí pochopit, že můj zákrok je 
nezbytný. 

Kdybych nezastavil to, co se právě děje, tak by velká část lidstva byla zničena. Modlete se, 
aby se mé děti ve vašich zemích modlily za mír. Nikdy se neobávejte hlásat mé Slovo, i když 
budete pronásledováni. Neboť i jediná duše, která hlasitě potvrdí svou víru, bude stačit na 
stovky obrácení. 

Jděte v pokoji. Nadešel čas pro Mne, Boha Otce, abych dal souhlas k rozlomení pečetí. Jen 
pak lidé připustí, že jsou bezmocní. 

Nemají nad světem kontrolu, protože tomu tak nemůže být.  

Jen Stvořitel všeho lidstva má moc nad Satanem a Já nyní uvalím trest na ta chladná srdce a 
temné duše, které se mu zavázaly věrností. Nyní začnou poslední fáze očisty. 

Bůh Otec 

335a. Matka Spásy: Když se modlíte růženec, můžete pomoci zachránit svůj národ 
Neděle, 5. února 2012 v 13:15 
 
Mé dítě, volám teď ke všem svým dětem, aby se v tomto čase modlily za jednotu ve světě. 
Víra v mého Syna se vytrácí a mé děti jsou ponechány s vyprahlými dušemi. 

Já jsem vaše Neposkvrněné Srdce a prostřednictvím lásky, kterou chovám ke svému 
drahému Synovi, Ježíši Kristu, budu s Ním i nadále úzce spolupracovat, abych zachránila 
lidstvo. Když se ke mně modlíte za přímluvu, budu prosit mého Otce, Boha Nejvyššího, aby 
zadržel svou ruku spravedlnosti, která sešle na zem přísný trest, aby zastavila šíření 
zkaženosti. 

Pomohu vám, děti, abyste se dostaly blíže k srdci mého Syna. Když budeme pracovat spolu, 
mé děti, můžeme odvrátit katastrofy na celém světě. Nikdy nezapomeňte na důležitost mého 
nejsvětějšího růžence, protože když se jej modlíte každý den, můžete pomoci zachránit váš 
národ. Modlíte-li se můj růženec, je Satanova moc oslabena. Utíká pryč ve velkých bolestech 
a stává se bezmocný. Nejdůležitější ale je – a nezáleží na tom, k jaké křesťanské víře patříte 
– abyste se jej modlili nejméně jednou denně. 

Tak mnoho lidí mě nepřijímá, svou Blahoslavenou Matku. Tak jako můj Syn jsem i já 
odmítána, opovrhována, urážena a ponižována. A přesto, prosíte-li mě o pomoc, mohu 
přivést duše přímo k Nejsvětějšímu Srdci mého Syna, Ježíše Krista. Děti, můj Syn, Ježíš 
Kristus, je váš Spasitel a nikdy neodmítne hříšníky, bez ohledu na to, jak zčernalé jsou vaše 
duše. 

Pocítíte-li lítost, když jste Ho urazili, tak prostě zavolejte mě, vaši milující Matku a já vás 
vezmu za ruku a přivedu vás k Němu. Můj Syn se připravuje na svůj příchod, aby shromáždil 
všechny své děti a tak se k Němu všichni můžete připojit v Novém ráji na zemi. Ale vejít 
mohou jen čisté a pokorné duše. Musíte se začít připravovat už nyní. Začněte modlitbou 
mého svatého růžence. 

Tato modlitba je tak důležitá, že se musí jako samostatná zařadit do modlitební kampaně 
(26):  

Modlete se růženec, abyste zachránili svůj národ. 



Děti, až budete meditovat s mým růžencem, pocítíte pokoj. Potom, co jste se jej pomodlili, 
budou na vás vylévány milosti a poznáte, že mistr klamu se od vás vzdálil a místo něho přišla 
láska. Láska přichází od mého Věčného Otce. Když pocítíte lásku ve svých srdcích, budete 
vědět, že vítězíte v bitvě a přivádíte Satana k jeho porážce. 

Vaše milovaná Královna andělů 
Matka Spásy 
 
335b. Modlitba svatého růžence. 
Neděle, 5. února 2012 v 13:15 
 
V poselství Marii Božího milosrdenství z 5. února 2012, Panna Maria naléhavě vyzývala k 
modlitbě svého svatého růžence k pomoci zachránit svůj národ. 

"Nikdy nezapomeňte na důležitost mého nejsvětějšího růžence, protože když se jej modlíte 
každý den, můžete pomoci zachránit váš národ. 

Když se modlíte můj růženec, je Satanova moc oslabena. Utíká pryč ve velkých bolestech 
a stává se bezmocný. Nejdůležitější ale je – a nezáleží na tom, k jaké křesťanské víře patříte 
– abyste se jej modlili nejméně jednou denně." 

 

Modlitba svatého růžence 

Zahájení znamením kříže:  
Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen.  

Modlitba před růžencem: 
Královno svatého růžence, ty jsi ráčila přijít do Fatimy odhalit třem dětským pastýřům  
poklady milostí skrytých v růženci. Vzbuď v mém srdci upřímnou lásku k této modlitbě, abych  
meditací o tajemstvích našeho vykoupení, které je v něm vzpomenuto, mohl být obohacen  
jeho plody a dosáhl mír pro svět, obrácení hříšníků a Ruska a milostí, o které tebe prosím 
v tomto růženci. [Zde zmíníte svou žádost].  
Žádám to pro větší slávu Boha, pro tvou vlastní čest a pro dobro duší, zejména pro mou 
vlastní duši. Amen. 

Růženec pokračuje "Vyznáním víry": (na kříži) 
Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země. I v Ježíše Krista, Syna jeho 
jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha Svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod 
Pontským Pilátem, ukřižován umřel i pohřben jest. Sestoupil do pekel, třetího dne vstal 
z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího, odtud přijde soudit 
živé i mrtvé. Věřím v Ducha Svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění 
hříchů, vzkříšení těla a život věčný. Amen.  

Následuje "Otče náš" (1. velká kulička) 
Otče náš, jenž jsi na nebesích. Posvěť se jméno Tvé. Přijď království Tvé. Buď vůle Tvá jako 
v nebi, tak i na zemi. Chléb náš ve zdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my 
odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.  

Pak 3x "Zdrávas, Maria" (3 následující malé kuličky) 
Zdrávas, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod 



života tvého, Ježíš. Svatá Maria, matko Boží, pros za nás hříšné nyní i v hodinu smrti naší. 
Amen.  

Po jménu Ježíš se postupně vkládají slova:  
1. v kterého věříme  
2. v kterého doufáme  
3. kterého milujeme  

Na konci Zdrávasu na třetí malé kuličce přidáme "Chválu Nejsvětější Trojice":  

Sláva Otci i Synu i Duchu svatému, jako byla na počátku, i nyní i vždycky a na věky věků. 
Amen.   

Na další velké kuličce následuje: 

1x "Otče náš", (5. kulička od kříže)  

Následuje: (na kuličkách desátku) 

10x "Zdrávas Maria", (začínáme na 1. malé kuličce desátku). 

Po Zdrávasu na poslední kuličce každého desátku přidáváme" Chválu Nejsvětější Trojice" 
a "Fatimskou vložku" (stále na desáté malé kuličce): 

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. 
Amen. 

Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás od pekelného ohně, 
přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. 
 
Na další velké kuličce (a na všech dalších velkých kuličkách mezi desátky) se modlíme 
"Otčenáš". 
 
Ve Zdrávasech se po jménu Ježíš se přidávají růžencová tajemství: (jedna vložka na jeden 
desátek). 

A) Radostný růženec:                              B) Bolestný růženec: 
1. kterého jsi z Ducha svatého počala.          1. který se pro nás krví potil. 
2. s kterým jsi Alžbětu navštívila.                  2. který byl pro nás bičován. 
3. kterého jsi v Betlémě porodila.                 3. který byl pro nás trním korunován. 
4. kterého jsi v chrámě obětovala.                4. Který pro nás těžký kříž nesl. 
5. kterého jsi v chrámě nalezla.                    5. který byl pro nás ukřižován. 

C) Slavný růženec:                                  D) Růženec světla: 
1. který z mrtvých vstal.                             1. který byl pokřtěn v Jordánu. 
2. který na nebe vstoupil.                           2. který zjevil v Káně svou božskou moc. 
3. který Ducha svatého seslal.                     3. který hlásal Boží království a vyzýval k pokání 
4. který tě, Panno, do nebe vzal.                 4. který na hoře Proměnění zjevil svou slávu. 
5. který tě v nebi korunoval.                       5. který ustanovil eucharistii. 

Modlitbu růžence zakončíme těmito modlitbami: (na spojovacím dílku): 



Zdrávas Královno, matko milosrdenství, živote, sladkosti a naděje naše, buď zdráva!  
K tobě voláme, vyhnaní synové Evy, k tobě vzdycháme, lkajíce a plačíce v tomto slzavém 
údolí. A proto, orodovnice naše, obrať k nám své milosrdné oči a Ježíše, požehnaný plod 
života svého, nám po tomto putování ukaž, ó milostivá, ó přívětivá, ó přesladká, Panno 
Maria!  

Oroduj za nás, královno posvátného růžence, aby nám Kristus dal účast na svých 
zaslíbeních.  

(Modleme se) Bože, tvůj jednorozený Syn nám svým životem, smrtí a zmrtvýchvstáním 
získal věčnou spásu. Dej nám, prosíme, když v posvátném růženci blahoslavené Panny Marie 
o těchto tajemstvích rozjímáme, ať také podle nich žijeme a dosáhneme toho, co slibují. 
Skrze Krista, našeho Pána. Amen.  

336. Modlete se, aby mohla být odvrácena atomová válka, která by smetla třetinu 
lidstva 
Pondělí, 6. února 2012 v 20:15 
 
Má vroucně milovaná dcero, moji následovníci se musí sjednotit jako jedna rodina a zůstat 
silní. Poskytnu všem mým milovaným a věrným následovníkům takové milosti, aby zůstali 
klidní uprostřed bouře. 
Zatímco pokračují všemožné otřesy země, vaše modlitby Mi v tomto čase poskytují útěchu. 
Jak Mi láme srdce dívat se, jak jsou zabíjeni nevinní ve válkách na Středním východě. Tyto 
ubohé duše jsou bičovány a trpí tak, jako jsem trpěl Já. 

Zloba, kterou vidím, bude zmírněna a ruka mého Otce pozdrží, ale nezastaví tyto země od 
vzájemného zabíjení. Má dcero, pečetě byly rozlomeny a válečné konflikty se rychle objeví. 

Modlete se, aby globální ukrutnost atomové války, která by smetla třetinu lidstva, byla 
odvrácena. Potřebuji více modliteb, děti. Uvědomuji si, jak intenzivně se modlíte, ale prosím, 
úpěnlivě vás prosím, vybídněte co nejvíce modlitebních skupin, přátele a rodiny, aby se 
modlili za mír. 

Nyní vám dám novou modlitbu do modlitební kampaně (27):  

Modlitbu za mír na světě  

"Ó, Můj Ježíši, snažně Tě prosím o milosrdenství pro ty, kteří trpí strašnými válkami. 

Prosím, aby byl dán mír těm zmučeným národům, které jsou slepé k pravdě o tvé existenci. 

Prosím, pokryj tyto národy mocí Ducha Svatého, aby zastavily svoji honbu za nadvládou nad 
nevinnými dušemi. 

Měj milosrdenství se všemi tvými zeměmi, které jsou bezmocné proti ďábelským 
ukrutnostem, které pokrývají celý svět. Amen." 

Má dcero, naléhavě tě prosím, abys byla trpělivá, neboť už to nebude dlouho trvat, než 
dojde ke "zpovědi". Jakmile se uskuteční, všechno se stane klidnější. Jdi v pokoji a lásce. 
Především, vlož všechnu svoji důvěru do tvého milovaného Ježíše.  

Váš Spasitel 
Ježíš Kristus 
 
337. Tajemství tak dlouho ukrytá v archivech Boží říše 



Úterý, 7. února 2012 v 20:00 
 
Já jsem váš milovaný Ježíš, Syn Boha Nejvyššího, narozený z Neposkvrněného Srdce Marie. 
Přicházím ve jménu Nejsvětější Trojice. 
 
Má vroucně milovaná dcero, toto jsou dny, které se ti budou jevit jako jedny z nejtěžších. 
Tvoje utrpení, které Mi předáš s radostí a odevzdáním ve tvém srdci, zachrání mnoho duší. 
Musíš být statečná, když takto jednáš a nedělej si starosti o své zdraví. Neboť je to prostě 
jen další zkouška, která nebude trvat příliš dlouho, ale která přinese mnoho pro záchranu 
ztracených duší. 

Má Kniha Pravdy je teď dávána lidem, aby věřící přinesli svědectví mému vyhlášení 
tajemství, tak dlouho ukrytých v archivech Boží říše. Nyní, když se pravda stává zřejmou, 
lidstvo musí akceptovat, že toto moje nejsvětější Slovo bude nyní dáno každému, aby je 
uvážil. 

To přinese vaším duším sladkou úlevu, ale pro ty, kteří jsou ode Mne daleko, bude těžko 
přijatelné. Hořkost pravdy je těžké spolknout, ale když se s ní smíříte, tak přinese útěchu 
těm, kteří přijmou, že jsem to vskutku Já, váš drahý Ježíš, který přichází, aby vás v tomto 
čase obejmul. Já, beránek Boží, nyní přicházím, abych vás přivedl k vaší spáse. Bez mé 
pomoci by to nebylo možné. 

Přináším vám nyní Světlo a vy musíte kráčet za Mnou, jak vás povedu do Nového ráje. 
Žádám vás všechny, abyste byli stateční, silní a nebojácní v této strašné pustině, ve které se 
nacházíte. Nebude to snadné, ale slibuji vám, že síla, kterou vám dám, udělá tuto cestu 
méně namáhavou. 

Přijměte to, čeho jste svědky ve světě, protože očista pokračuje s velkou intenzitou. Neboť je 
to nutné. Modlete se, modlete se, modlete se za trpělivost a vytrvalost, protože se musíte 
pozvednout nad temnotu a pomoci Mi přivést celé lidstvo do Světla. 

Nikdy neztrácejte naději. Vždy mějte na paměti, že vše na čem záleží, je sjednocení lidstva. 
Vaše modlitby, vaše utrpení a láska ke Mně pomůže sjednotit moji svatou a drahou rodinu 
v mém Novém ráji na zemi. Děti, těšte se, neboť to je život, který je vám souzen, budete-li 
řídit mou svatou vůlí. Miluji vás a žehnám vám, drahé děti, pro vaši lásku a soucit se Mnou, 
vaším milovaným Spasitelem. 

Váš Ježíš 

338. Matka Spásy: Zlý nebude mít klid, dokud nesrazí katolickou církev  
Středa, 8. února 2012 v 20:30 
 
Jsem Neposkvrněné početí. Jsem Panna Maria, Matka Boží. 

Mé dítě, tento ubohý svět je v chaosu a jak události půjdou dál, bude se čas Varování také 
přibližovat každým dnem. Bylo předpověděno, že nenávist vůči mému Synu se rozšíří i na 
jeho církev na zemi. To se již stalo. Zlý nebude mít klid, dokud nesrazí katolickou církev. 

Až se církev zhroutí, vyvstanou dvě strany. Nesejde na tom, jak velice bude církev trpět, 
protože ona nezanikne, a ani zaniknout nemůže. Děti, to se nemůže stát. I když Bůh Otec 
může dovolit, aby církev na zemi zakusila stejné bičování, jakým trpěl jeho milovaný Syn, 
Ježíš Kristus, tak církev znovu povstane ve slávě, stejně jako můj drahý Syn. Nikdy 
neopouštějte katolickou církev. 



Nikdy nezavrhujte jiné křesťanské církve mého Syna, neboť jste všichni následovníci Krista. 
Všichni, kdo jste oddaní mému Synu, musíte dát stranou vaše rozdíly a spojit se k boji proti 
antikristu. 

Modlete se za sjednocení všech Božích dětí touto speciální modlitbou modlitební kampaně 
(28):  

Modlitba Panny Marie za sjednocení všech křesťanských církví 

"Ó, Bože Nejvyšší, klečíme před Tebou a vroucně Tě prosíme o sjednocení všech tvých dětí 
v boji za zachování tvých křesťanských církví na zemi.  

Nedopusť, aby nás v tomto čase velkého odpadlictví ve světě rozdělily naše odlišnosti v naší 
lásce k Tobě, drahý Otče.  

Úpěnlivě Tě prosíme, dej nám ve jménu tvého milovaného Syna, našeho Spasitele Ježíše 
Krista milosti k tomu, abychom jeden druhého milovali.  

Velebíme Tě. 

Milujeme Tě.  

Sjednotíme se k boji za sílu, abychom zachovali tvé křesťanské církve na zemi ve zkouškách, 
kterým můžeme čelit v rocích před námi. Amen." 

Děti, důvěřujte mi, abych vás dovedla k Novému ráji a k vládě mého Syna na zemi, tak jak je 
to zamýšleno. 

Vaše milující Matka 
Matka Spásy 
 
339. Velmi brzy přijde muž, který bude prohlašovat, že jsem to Já 
Středa, 8. února 2012 v 20:45 
 
Má vroucně milovaná dcero, nyní už nebude trvat dlouho, kdy všechna předpověděná 
proroctví budou odhalena před nevěřícím světem. 

Dokonce i ty nečisté duše, které se vyhýbají Mně, svému božskému Spasiteli a mému 
Věčnému Otci, si nebudou moci toho nevšimnout. Budou se divit, proč se to děje a poprvé si 
konečně uvědomí, že nemají kontrolu nad svým osudem. 

Přes všechna svá pošetilá přesvědčení a své zdánlivé právo na soukromý zisk, si brzy 
uvědomí pravdu. Má dcero, pokračujte v modlitbách za tyto duše, jakkoliv jsou pro Mne 
ztracené, aby nepodlehly přitažlivosti antikrista a falešného proroka. 

Velmi brzy přijde muž, který bude prohlašovat, že jsem to Já. Ale samozřejmě tak to být 
nemůže, neboť Já nepřijdu dříve, než v samém konci. Přesto bude mít všechny vlastnosti, 
jimiž oklame ubohé duše, které uvěří, že jsem to Já. 

Bude činit zázraky, vykoná velké skutky pro mír, bude provádět humanitární činnost a skutky 
veřejné služby. Bude uctíván jako idol a jeho moc bude pocházet od Satana, krále temnoty. 
Bude natolik přesvědčivý, že když ukáže svá znamení ve spojitosti s velkými svatými, tak 
mnoho mých posvěcených služebníků mu v pokoře padne k nohám. 



Mé Slovo, dané tobě, pravému proroku konce času, bude zavrženo a odbyto jako kacířství. 
Dávám ti nyní, má dcero, mnoho varování, aby pokud možno všem mým dětem mohla být 
dána Pravda dříve, než se tak stane. 

Nikdy se nenechej podvést těmi, kteří se jako svatí vynášejí v tvých očích. Nikdy nepovažuj 
humanitární činy za takové, jako by vždy přicházely ode Mne. Zlý je lhář. Je vychytralý 
a občas bude prezentovat láskyplný a dobročinný zevnějšek. Dávejte pozor na organizace, 
v jejichž čele budou velmi bohatí jedinci, kteří se budou vychloubat svým úsilím pro záchranu 
lidstva. Mnoho z nich v tajnosti pracuje na odsouzení mého Slova. 

Tento typ klamu bude užívat antikrist, aby získal dobře smýšlející, ale důvěřivé a naivní 
následovníky. Jestli se necháte svést, tak budete v pasti. Pak vás lstí přinutí přijmout značku 
šelmy, které se musíte vyhnout za každou cenu, jinak budete pro Mne navždy ztraceni. 
Buďte stále ve střehu. 

Váš úkol je jednoduchý. Nezapomeňte, že je jen jeden Bůh, tři božské osoby v Nejsvětější 
Trojici – Bůh Otec, Syn a Duch Svatý. Cokoliv jiného, co vám bude předloženo, neexistuje. 

Váš milovaný Spasitel 
Ježíš Kristus 
 
340. Smilstvo, pornografie a prostituce jsou smrtelné hříchy 
Čtvrtek, 9. února 2012 v 15:00 
 
Má vroucně milovaná dcero, lidé se musí odvrátit od hříchu, a to brzy. Na tak mnoho hříchů 
už dnes není pohlíženo na takové, čím jsou. Tak mnoho křivd vůči mému Otci je pácháno bez 
pocitu jakékoliv viny. 

Děti, musíte v tom přestat. Ničíte své životy. Satan se Mi posmívá, když se vychloubá těmi 
dušemi, které Mi krade každou jednotlivou vteřinu. Kdybyste viděly duše, milióny duší, jak 
padají do plamenů věčnosti, zemřely byste úděsem. 

Jak to láme mé srdce, když se musím dívat na hrůzu, jakou musí trpět tyto duše, které žily 
ve strašném hříchu, když ještě byly tady na zemi. Hříchy, jimiž se provinily, nejsou vždy těmi, 
které pokládáte za smrtelné hříchy. 

Mluvím o smilstvu, tak snadno přijatém v dnešním světě, o účasti na pornografii a jejím 
sledování, o prostituci a o sexuálním zneužívání. Zmiňuji se o nenávisti k ostatním, stejně 
jako o těch, kdo způsobují bolest a trápení těm, kteří mají méně štěstí, než oni sami. Pak je 
to také hřích modlářství, kdy nade všechno uctíváte hmotné věci, přestože nejsou nic jiného 
než prach. 

Cožpak nerozumíte tomu, že když takto hřešíte, tak se každým dnem ode Mne stále více 
vzdalujete? Potom bude velmi těžké, abyste se sami osvobodili od sevření, kterým vás 
uchvátil král temnot. Probuďte se děti. Buďte si vědomi existence pekla a velice se obávejte 
toho, že byste vstoupili do bran věčného zatracení. 

Neříkám vám to, abych vás vyděsil, ale abych zajistil, že pochopíte, že smrtelný hřích vás 
tam zavede, neobrátíte-li se zpátky ke Mně. Modlitby – a hodně jich bude třeba, abyste se 
vrátili ke Mně. Ale poslyšte: Vy, kteří jste zoufalí, plní zármutku a cítíte se bezmocní kvůli 
propasti hříchu, ve které se nacházíte, jen Mě proste o odpuštění a Já vám odpustím. 

Musíte ale ukázat opravdové výčitky svědomí a jít nyní ke zpovědi. Jestli nemůžete jít ke 
zpovědi, pak se modlete moji modlitbu z modlitební kampaně (24) za všeobecné odpustky 
k úplnému odpuštění hříchů po sedm následujících dní: 



"Ó, můj Ježíši, ty jsi Světlo země, jsi plamen, který se dotýká všech duší, tvé milosrdenství 
a láska neznají žádných hranic. 

Nejsme hodni oběti, kterou jsi přinesl tvou smrtí na kříži, víme však, že tvá láska k nám je 
větší, než naše láska k Tobě. 

Dej nám, ó Pane, dar pokory, abychom si zasloužili tvé nové království, naplň nás Duchem 
Svatým, abychom mohli kráčet kupředu a vést tvou armádu, 

hlásat pravdu tvého svatého Slova a připravit naše bratry a sestry na slávu tvého Druhého 
příchodu na zem. 

Uctíváme Tě. 

Chválíme Tě. 

Obětujeme sami sebe, náš zármutek, naše utrpení jako dar tobě k záchraně duší. 

Milujeme tě, Ježíši, buď milosrdný ke všem tvým dětem, ať už jsou kdekoliv. Amen." 

Nikdy se nevzdám hříšníků a pociťuji k nim mimořádnou náklonnost. Miluji je velmi zvláštním 
způsobem, ale jejich hříchy jsou Mi odporné. Pomozte Mi vás zachránit, děti. Neodkládejte to 
na dobu, kdy bude už příliš pozdě. 

Váš milovaný Ježíš 

341. Bůh Otec: Pocítíte zemětřesení jako část malého trestu před Varováním 
Pátek, 10. února 2012 v 19:50 
 
Já jsem Bůh Otec, Stvořitel všech věcí. Přicházím ve jménu Nejsvětější Trojice. 

Má milovaná dcero, oznamuji ti dnes, že všechny přípravy k velkému milosrdenství mého 
Syna byly nyní ukončeny. 

Prosím, informuj mé děti o jejich povinnosti modlit se za všechny duše, které se samy 
vzdálily ode Mne, svého Věčného Otce. Jen vy, děti, můžete pomoci tyto duše zachránit. 
Také si vás přeji informovat o tom, že pocítíte určitý počet zemětřesení, až sešlu na svět 
malý trest, abych potrestal zlé duše, které mučí své krajany. 

Má dcero, jakmile tento trest skončí, nastane čas pro Varování. Lidé budou ctít mého Syna, 
až budou hledat odpuštění za to, jak Mě urazili. Mnozí se obrátí. Mnozí zemřou. Pokud jde 
o ty, kteří zemřou, jejich duše může být zachráněna pomocí vašich modliteb. Potom se svět 
trochu uklidní a bude mu dán čas k pokání. 

Nezapomeňte, že Já miluji všechny své děti, ale jako každý dobrý Otec musím své děti 
trestat, abych jim dal porozumět rozdílu mezi dobrem a zlem. Toto čištění probudí mé děti 
a mnohem více jich přijme s vděčností milosti, až budou na lidstvo vylity během Varování. 

Miluji vás, děti, a je mou touhou zachránit každé z vás, včetně zatvrzelých duší, které 
nepřijmou existenci Nejsvětější Trojice. 
 
Váš milovaný Otec 
Bůh Nejvyšší 
 
342. Můj ubohý svatý vikář, papež Benedikt XVI, bude vypuzen ze Svatého stolce 
v Římě 



Sobota, 11. února 2012 v 11:30 
 
Má vroucně milovaná dcero, válečné konflikty se všude stupňují a velmi brzy ruka mého Otce 
zasáhne, aby toto zlo zastavila. Neměj strach, protože plány k záchraně lidstva jsou již 
dokončeny a teď už nebude trvat dlouho a moje Velké milosrdenství bude dáno každému 
z vás. 
 
Nikdy se neobávejte práce antikrista, protože vy, drahé děti, ve svých modlitbách nesete 
moc k oslabení jeho sevření světa. Jiní světoví vůdci budou brzy zabiti a můj ubohý svatý 
vikář, papež Benedikt XVI, bude vypuzen ze Svatého stolce v Římě.  
 
V minulém roce, má dcero, jsem ti řekl o spiknutí v kuloárech Vatikánu. Plán ke zničení mého 
svatého vikáře byl v tajnosti vypracován 17. března 2011 a nyní došlo k jeho uskutečnění, 
neboť to bylo předpověděno. Rozšiřuj nyní mé svaté Slovo do každého koutu světa a zařiď, 
aby také tištěné verze mých poselství se rozšířily do co nejvíce zemí. Jsi vedena a tak musíš 
dělat to nejlepší. Pros Mě v modlitbě, abych ti poslal pomoc, a bude ti dána. 

Váš Ježíš 

343. Matka Spásy: Ostatní země budou následovat Anglii v zákazu veřejné 
modlitby 
Neděle, 12. února 2012 v 10:30 
 
Mé dítě, jak pláču, když vidím, jak mnozí se pokouší odstranit uctívání mého milovaného 
Syna. Už jsem ti řekla dříve, že bitva začala. V Anglii se již začaly uplatňovat plány k zákazu 
veřejné modlitby k Bohu Otci a k jeho drahému Synu, Ježíši Kristu. 

To je jen začátek. Velmi brzy to bude platit ve školách a na jiných veřejných místech, až se 
nakonec stane nezákonným modlit se v kostelech zasvěcených mému Synu, Ježíši Kristu. 
Nenávist mezi lidmi a mezi těmi ve vysokých funkcích vůči mému Synu znamená, že udělají 
všechno, co budou moci, aby zakázali veřejné praktikování křesťanské víry. 

Ti, kteří nenávidí mého Syna, říkají, že v mého Syna nevěří. Ale jak mohou projevit takovou 
nenávist k někomu, v něhož nevěří? Jejich pohrdání mým Synem se stane zřetelnějším, až 
Anglii budou následovat další země v zákazu veřejného praktikování křesťanské víry. 

Uctívání mého Syna se stane trestným činem. Jiná náboženství, která věří v Boha Otce, 
budou také trpět. Avšak nebudou trpět tolik, jako římskokatolická církev a jiní křesťané. 
Jejich utrpení bude velké. 

Děti, modlete se, abyste odvrátili hodně z toho zla, jak se nyní stává stále více očividným. 
Neboť až dosud ti, kteří prohlašují, že v mého Syna nevěří, zůstávali skrytí. Nyní vystoupí se 
sebedůvěrou a budou pronásledovat mého Syna skrze utrpení, které způsobí jeho 
následovníkům. Modlete se usilovně, děti, abyste ochránili vaši víru a zachovali si vaše právo 
uctívat mého Syna veřejně bez toho, že byste se museli cítit zahanbení. 

Prosím, modlete se tuto modlitbu modlitební kampaně (29):  

Za ochranu veřejného vyznávání křesťanské víry 

"Ó, můj Pane Ježíši Kriste, úpěnlivě Tě prosím, vylij Ducha Svatého na všechny tvé děti. 

Prosím Tě, odpusť těm, kteří ve svých duších k Tobě chovají nenávist.  



Modlím se, aby ateisté během tvého Velkého milosrdenství otevřeli svá ztvrdlá srdce, a aby 
tvé děti, které Tě milují, Tě mohly uctívat s důstojností a překonat veškeré pronásledování. 

Prosím, naplň všechny své děti darem tvého Ducha, aby mohli s odvahou povstat a vést tvoji 
armádu do konečné bitvy proti Satanovi, jeho démonům a všem duším, které jsou otroky 
jeho falešných slibů. Amen." 

Jdi v pokoji, mé dítě, a řekni světu, aby se připravil na tuto velkou nespravedlnost. Děkuji ti, 
že jsi odpověděla na moji dnešní výzvu. 

Maria, Královna všech andělů 
Matka Spásy 
 
344. Bible svatá není odsunuta stranou ve prospěch těchto poselství 
Neděle, 12. února 2012 v 15:00 
 
Má vroucně milovaná dcero, včera jsi Mi chyběla. Vzpomínáš si, že jsem tě během noci 
probudil? Byla jsi příliš unavená, ale jak Já jsem chtěl s tebou mluvit. Dnes tě musím 
naléhavě žádat, abys řekla světu, že může vypuknout válka a pak, nebude-li se více mých 
následovníků modlit, může přerůst do atomové války. 

Už se blíží a modlitby ji mohou odvrátit spolu s rukou mého Věčného Otce. Potřebuji, aby 
více mých následovníků rozšiřovalo mé svaté Slovo celému lidstvu pro dobro vašich duší. 

Má dcero, je na tebe útočeno těmi, kteří říkají, že svatá Kniha mého Otce je odsunuta 
stranou ve prospěch těchto poselství. Není tomu tak. Má dnešní poselství mají posílit učení 
obsažené v Bibli svaté, protože tak mnoho lidí v dnešním světě nevědí, co obsahuje. 

Ani nepoznají varovná znamení konce časů, pokud bych je jim nyní neodhalil. Proč je tomu 
tak? Musím připravit vaše duše pro můj Nový ráj. Nemějte nikdy pocit, že se vás pokouším 
přivést na jinou cestu. Neboť je jen jedna cesta do ráje a Já jsem ten, kdo vás povede do 
jeho bran. Řiďte se mým Slovem. Naslouchejte mému volání. Kráčejte se Mnou s hlavami 
vztyčenými a beze strachu ve vašich srdcích, když vedu mou armádu, aby Mi pomohla získat 
zpět mé království na zemi. 

Váš milovaný Ježíš 

345. Satanovy poslední dny: Bodnutí umírající vosy je nejbolestivější 
Pondělí, 13. února 2012 v 15:30 
 
Má dcero, prosím nezapomeň, že člověk se jen musí podívat kolem sebe, aby viděl velké 
změny, které přišly na svět. Všední každodenní události se už nezdají být stejné. Děti, 
radosti, které vám dává materiální zisk, ztratily svůj lesk. Už vás nelákají. Mají nádech nicoty. 

Proč tomu tak je? Cožpak nevíte, že jsou to důtky antikrista a jeho přítomnosti na zemi, které 
vrhají tyto stíny? On, zplozenec Satana, zamořuje každou úroveň vaší společnosti, včetně 
politiky, vojenských sil, finančních institucí, humanitárních organizací, a dokonce i vašich 
církví. Ani jeden sektor nebyl ušetřen, aby tak mohl lidem působit bolest v těchto jeho 
posledních dnech na zemi. 

Mějte na paměti, že Já, váš Ježíš, jsem vám, svým následovníkům dal moc Ducha Svatého 
udělat tyto zlovolné pachatele bezmocné. Čím více se pozvednete v boji silou své víry, tím 
slabší bude sevření antikrista. Modlitby – a zvláště modlitby modlitební kampaně, které jsem 
dal tobě, svému poslu, pomůže vypudit toto zlo. Každé zlo může být zničeno modlitbou. Tak 
jednoduché to je. 



Dny života Satana a jeho armády jsou sečteny. Avšak jako u umírající vosy bude jeho 
bodnutí nejbolestivější. Prokažte trpělivost a vytrvalost během těchto zkoušek a vy, má 
armádo, budete s nadějí a důvěrou kráčet v jednotě k branám mého Nového ráje na zemi. 
 
Váš Spasitel  
Ježíš Kristus 
 
346. Bůh Otec: Evropa bude prvním cílem rudého draka, následovaná Spojenými 
státy 
Úterý, 14. února 2012 v 18:00 
 
Má dcero, moji volbu vhodného okamžiku k mému Trestu a k Varování vám znát nepřísluší. 
Není třeba, abyste si dělali starosti s mým Božím načasováním, neboť to bude odpovídat jen 
mé svaté vůli. Ale vězte toto: rudý drak, o kterém jste byli zpraveni už dříve, nyní pozvedl 
svou hlavu, znenáhla a nesměle, ale se smrtícím záměrem pozřít křesťany na celém světě. 
 
Potom, co tak dlouho trpělivě čekal, se nyní snese střemhlav a ohněm ze své tlamy zničí 
všechno, co představuje uctívání Mne, Boha Nejvyššího a mého milovaného Syna, Ježíše 
Krista. 

Evropa bude jeho prvním cílem a potom Spojené státy americké. Bude zaveden komunismus 
a běda těm, kteří se postaví proti vládě rudého draka. Má dcero, Já si uvědomuji, že 
nejnovější Boží poselství, které jsi dostala, jsou matoucí, ale pravda musí být odhalena.  

Jedině tím, že proroctví budou odhalena, bude moci být obnovena víra. Z toho důvodu jsou 
má proroctví dávána mým dětem teď, aby rozpoznaly pravdu mého učení. 

Všechna proroctví, která byla dána mým prorokům, Danielovi a Janovi, se vrstva po vrstvě 
odhalí. Má dcero, budou ti dány detaily, abys pomohla vybudovat zbytek mé církve na zemi. 
Mým dětem musí být dána útěcha těmito mými poselstvími lásky a skrze ně jim dám znovu 
jistotu. Opřete se o Mne, děti, o vašeho milovaného Otce a Já vám dám milosti, které 
potřebujete, abyste nepřítele porazily.  

Oni nemohou vyhrát a jejich moc bude nejen krátká, ale rudý drak a jeho slepí spojenci 
budou vrženi do ohňů věčného zatracení. 

Modlete se za jejich duše, protože svými modlitbami o jejich záchranu jim můžete pomoci. 
Varování bude znamenat jen málo pro následovníky Satana, rudého draka a jeho armády. 
Tak ztvrdlá jsou jejich srdce, že se úmyslně postaví na stranu Zlého. Jejich věrnost bude 
náležet falešnému ráji, který jim slibuje. 

Právě tak, jako vybraným duším je dán dar zjevení, nebo jako ve tvém případě dar vidět Mě 
a mého milovaného Syna, Ježíše Krista, budou jistým duším ukazovány vize Satana a jeho 
padlých andělů. Jejich závazek ke Zlému je tak těsný, že mnoho následovníků Satana by 
raději zemřelo, než by uznalo Mne, svého Všemohoucího Otce. 

Toto je můj slib, děti: Ochráním všechny své děti, které mají pečeť mé lásky vtištěnu do 
svých duší. Budete ušetřeni pronásledování a tak zůstanete silné, abyste se se vší vaší 
energií modlili za tyto zlé lidi. To pomůže zmírnit hrůzu a odvrátit válku, hladomor 
a náboženskou perzekuci. 

Do vašich denních modliteb musí být nyní zahrnuta speciální modlitba modlitební kampaně 
(30) ke Mně, vašemu Otci:  



Modlitba za odvrácení války, hladomoru a náboženské perzekuce 

"Ó, můj věčný Otče, Bože, Stvořiteli univerza, ve jménu tvého drahého Syna prosíme Tě 
úpěnlivě, abychom Tě mohli ještě více milovat. 

Pomoz nám, abychom před každým protivenstvím stáli stateční, nebojácní a silní.  

Přijmi naše oběti, utrpení a zkoušky jako dar před tvůj trůn k záchraně tvých dětí na zemi. 

Obměkči srdce nečistých duší.  

Otevři jejich oči k pravdě tvé lásky, aby se mohly připojit ke všem tvým dětem v ráji na zemi, 
který jsi podle své Boží vůle láskyplně pro nás stvořil. Amen." 

Prosím, děti, nebuďte nevšímavé k mému nebeskému zásahu do vašich dnešních životů. 
Neboť vy, s hlubokou láskou ke Mně, vašemu Otci, víte, že vás musím připravit na tuto 
důležitou cestu. Nesplnil bych svou povinnost jako váš milující Stvořitel a Otec, kdybych 
s vámi nekomunikoval během tohoto konce časů, jak jej teď na zemi znáte. 

Vy, kdo možná budete vystrašení mým nejsvětějším Slovem – nechejte Mě vás utěšit tím, že 
vám řeknu, že to neznamená konec světa. Protože tomu tak není. Je to prostě konec vlády 
Satana na zemi, což byste, děti, měly uvítat. Čas už se blíží, aby můj Syn převzal svůj 
právoplatný trůn, až přijde podruhé, aby vládnul nad novým, dokonalým rájem na zemi. 

Děti, mé srdce kypí radostí, když vám vyprávím o nové zemi, kterou jsem pro vás připravil. 
Mé děti budou žít 1000 roků v ráji, který jsem stvořil pro Adama a Evu. Bude tam pokoj, 
láska, harmonie a nebude vám nic chybět. Lidé se budou ženit, budou mít děti a květiny, 
řeky, moře, hory a jezera vám budou brát dech. 

Zvířata budou žít s mými dětmi v harmonii a budete spravováni s láskou pod vládou mého 
Syna, Ježíše Krista. Jen pak má svatá vůle bude vykonána, jak na zemi, tak i v nebi. 

Váš milující Otec 
Bůh Stvořitel celého lidstva  
Bůh Nejvyšší 
 
347. Zlovolné skupiny páchají největší lež, aby se zmocnily vlády nad zeměmi 
Čtvrtek, 16. února 2012 v 20:00 
 
Má vroucně milovaná dcero, musíš říct mým dětem, všem mým následovníkům, aby se 
propojili a v modlitbě utvořili ochranný řetěz. Když se spojíte jako bratři a sestry v modlitbě 
za tyto ztracené duše, které bloudí a hledají lásku ke Mně, ale nemohou dojít pokoje ve 
svých duších, můžete je zachránit. 

Oni vás potřebují, abyste se za ně modlili, protože Varování tyto ubohé duše neobrátí. Vy, 
moji věrní následovníci, Mi přinášíte útěchu, kterou potřebuji, když vidím strašnou bolest 
a útrapy, které teď snášejí Mé děti téměř v každém koutu světa. 

Tato zlovolná skupina, tvořená z některých nejmocnějších lidí a elit na světě, páchá největší 
lež tím, že záměrně osnuje spiknutí s cílem zmocnit se vlády nad zeměmi Středního východu, 
Evropy a Spojených států. Jejich plán se odhaluje před vašima očima. Cožpak to nevidíte? 
Ten plán byl připravován celá desetiletí. Každé z mých dětí musí být neustále bdělé. 



Nedovolte jim, aby uchvátili vaše země. Vzdorujte jim. Jejich zbraní klamu jsou peníze. 
Zhroucení vašeho bankovního systému bylo záměrné. Teď chtějí zakončit příští fázi svého 
plánu. 

Vy, děti, můžete tento vývoj zastavit vašimi modlitbami. Můj Otec už jim také klade překážky 
do cesty. Moji následovníci jsou rozšířeni v mnoha zemích. Nyní se musíte spojit 
v modlitbách, abyste zastavili evropské vůdce, z nichž někteří svým vlastním způsobem 
budou původci strašných útrap, které přinesou nevinným lidem. 

Naléhavě vás prosím, abyste se modlili tuto modlitbu z modlitební kampaně (31):  

Za zastavení vůdců, přivádějících do nouze nevinné lidi  

"Ó, můj Ježíši, dej, ať má modlitba přivolá tvého Ducha Svatého, aby sestoupil na ty vůdce, 
kteří jsou hnáni chtivostí, hrabivostí, lakotou a pýchou a zastavil pronásledování tvých 
nevinných dětí. 

Prosím Tě, nedovol, aby chudoba, hladomor a válka pohltily tvé děti, a prosím, aby tito 
evropští vůdci otevřeli svá srdce k pravdě tvé lásky. Amen." 

Má dcero, řetěz modliteb se rozprostře široko a daleko a moc Ducha Svatého pomůže 
zastavit počínání těchto lidi, kteří mají moc ukončit toto utrpení a zabránit jim v jejich činech. 

Šiřte mé Slovo, abyste rozšiřovali obrácení. Čas k mému příchodu a vládě je už blízko. Ale 
nebude tak dost času k záchraně všech duší. Dělejte pro Mne vše, co můžete, pro vašeho 
Ježíše, který vás všechny miluje a chová v srdci. 

Děti, musíme spolupracovat v zájmu celého lidstva v našem boji, abychom zastavili antikrista 
a zabránili mu uskutečnit jeho hrozné podvodné plány. Naděje, láska a modlitby. To je to, co 
od vás, děti, očekávám. 

Děkuji vám za všechnu vaši věrnost a poslušnost. Neviděli jste, a přesto jste uvěřili. Jakmile 
jste uslyšeli v těchto poselstvích můj hlas, poznali jste Mě. Byli jste to schopni udělat, protože 
Duch Svatý panuje ve vašich duších. 

Musíte sdílet tento velký dar, abyste mohli přivést všechny vaše milované s vámi do mého 
Nového ráje na zemi. Miluji každého jednoho z vás. Přinášíte Mi tolik útěchy a radosti. 

Váš milovaný Ježíš 

348. Matka Spásy: zaveďte v Irsku potraty a přerušíte spojení k mému srdci 
Pátek, 17. února 2012 v 15:30 
 
Jsem vaše milovaná Matka, Královna andělů, Panna Maria, Neposkvrněné početí. Ó, jak dnes 
pláču, když Irsko, země nejoddanější mně, své milované Matce, se stala kořistí Zlého. 

Velká temnota sestoupila na tento národ. Tak mnoho jich ztratilo svou víru, stejně tak jako 
mnozí odvrátili svá srdce od mého milovaného Syna, Ježíše Krista. Mé děti v Irsku dovolily 
Zlému, aby proměnil jejich srdce v kámen. Ti, kteří milují mého Syna, pociťují bolest, když 
vidí, jak světská moc převzala kontrolu nad touto kdysi svatou zemí. 

Nyní jsou prováděny pokusy povolit potraty, a kdyby se tak stalo, hluboce by to urazilo mého 
drahého Syna. Mé děti, pokud byste měly zavést potraty v Irsku, pak přerušíte spojení, které 
vás přivedlo tak blízko k mému srdci. Tak mnoho lidí v Irsku nyní uráží mého Syna projevy 
neúcty k Němu. Já také už nejsem více tolerována a mé jméno je znevažováno. 



Děti Irska, vybrané jako zvláštní duše, aby předávaly Slovo mého Otce celému světu, musíte 
mi naslouchat. Modlete se, modlete se, modlete se, aby tyto plány k zavedení zákonů o 
potratech nebyly uvedeny v platnost. Kdyby se to stalo, Irsko ztratí mnoho náklonnosti 
v království mého Otce. 

Hřích potratu je tím nejtěžším v očích mého Otce. Je to nejhorší druh genocidy. Děti, musíte 
bojovat s tímto zlem. Musíte to udělat teď, neboť poslední božské spojení, které potřebuje 
být posíleno, bude místo toho oslabeno. Musíte povstat, děti a získat zpět vaši katolickou 
a křesťanskou víru, neboť vám byla ukradena. 

Nedovolte těm u moci, aby se vám posmívali, když hlásáte svaté Boží Slovo. Tento duch 
temnot nyní pokryl nejen vaši zemi, ale i svaté místo, na kterém mám být uctívána. Pláču 
zármutkem, když vidím, jak mé milované Irsko se dostává na scestí. 

Přesto je naděje, děti. Ale musíte se nyní pevně sjednotit, abyste ochránily vaši víru. Brzy vás 
budou nutit, abyste opustily nejen vaši katolickou, ale i vaši křesťanskou víru. Získejte zpět 
vaši zemi od socialismu a světských diktatur. 

Budou obhajovat občanská práva, ale odepřou vám skutečná práva, o kterých tvrdí, že je 
chrání, včetně práva se modlit. Donutí vás, abyste zákonnou normou akceptovali právo 
vraždit ještě nenarozené děti. 

Nezapomeňte, že každá duše byla s láskou stvořena Bohem, Všemohoucím Otcem. Kdokoliv, 
kdo potrat podstoupí, nebo pomáhá v tomto zlovolném aktu, páchá smrtelný hřích. 

Modlete se, modlete se, modlete se moji modlitbu z modlitební kampaně (32):  

Za Irsko 

"Ó, Matko Spásy, oroduj za své děti v Irsku, aby bylo zabráněno, že by zločin potratů dopadl 
na nás. 

Ochraňuj svůj svatý národ, aby neupadl hlouběji do beznaděje způsobené temnotou, která 
pokrývá naši zemi. 

Zbav nás Zlého, který chce zničit naše ještě nenarozené děti. 

Oroduj za vůdce, kteří budou mít odvahu naslouchat těm, kdo milují tvého Syna, aby 
následovali učení našeho Pána Ježíše Krista. Amen." 

Jdi teď, mé dítě a řekni mým dětem v Irsku, že musí být silné. Musí se postavit za to, co je 
správné. Nikdy nesmíte mít strach otevřeně hlásat Pravdu, svaté Boží Slovo, a nezáleží na 
tom, jak těžké to může být. 

Vaše milovaná Královna Nebes 
Matka Spásy 
 
349. Evropské země podlehnou diktatuře o nic lepší, než byla za dnů Hitlera 
Sobota, 18. února 2012 v 16:00 
 
Má vroucně milovaná dcero, je v mém úmyslu ochránit většinu mých následovníků, až ruka 
mého Otce brzy dopadne, aby potrestala lidstvo za jeho zkaženost a zabránila, aby hříšníci, 
kteří chtějí zničit mnoho národů, spáchali strašné ukrutnosti. 

Všichni z vás budou ochraňováni, ale budete mít odpovědnost k ostatním. Pozorujte nyní, jak 
evropské země podlehnou diktatuře, která nebude o nic lepší, než za dnů Hitlera. Světová 



skupina připravila plány k ovládnutí každé země v Evropě. Babylon se zhroutí, jak bylo 
předpověděno. 

Medvěd a rudý drak půjdou do války přesně tak, jak bylo prorokováno. Řím se stane sídlem 
zlého řádu a jeho vlády. Itálie se rozpadne. Řecko bude katalyzátorem, který přivodí záminku 
k pádu Babylonu. Všechno bude nyní oznámeno světu. 

Modlitby mohou zmírnit muka mých ubohých dětí, které budou nuceny žebrat o jídlo do 
svých úst. Bude s nimi zacházeno jako s dětmi, ale budou pošlapány, až budou zotročeny 
globální skupinou, která spolupracuje s evropskými vůdci. 

Jsou to zrádci, všichni z nich, nejen vůči těm, kterým slouží, ale vůči Bohu, mému 
Všemohoucímu Otci. Jeho jméno je nenáviděno touto skupinou, která Mu ve svých zemích 
zakázala prokazovat poctu. Proto budou trpět. Budou potrestáni a bude jim zabráněno ve 
splnění jejich zlovolné mise. Hněv mého milovaného Otce nyní dosáhl nebývalé výše teď, 
když vystoupení velkého rudého draka je už velmi blízko. 

Tolik ničení, děti, tolik chtivosti po moci a vládě, tolik nenávisti ke Mně, jejich božskému 
Spasiteli. Čtyři Satanovi poslové sestoupili a pracují nyní uvnitř těchto skupin. Tito zlovolní 
a mocní vůdci jsou pod kontrolou antikrista, jenž je nyní velmi aktivní. Antikrist vede velmi 
velkou organizaci. Jsou tak vychytralí, že jen málo lidí chápe, co ve skutečnosti dělají. 

Mé děti, pokusí se převzít moc a bude se zdát, že se všechny jejich plány vyjevily. Ale bude 
to právě tehdy, kdy můj Otec zasáhne. Běda těm, kteří budou čelit hněvu mého Otce. 
Nebude jim dána ani příležitost, aby se před Ním třásli, nebudou-li se okamžitě kát. Jen velmi 
málo z vás, děti, zná pravdu, protože mnoho z těchto lidí kontrolují zprávy, které považujete 
za pravdivé. 

Nemáte žádné jiné prostředky poznat, co se ve světě děje. Neboť ty organizace, které 
považujete za odpovědné se starat o národy, jsou ve skutečnosti skupiny, vedené 
antikristem. Národy, které považujete za ničemné, jsou ve skutečnosti obětí a jsou použity 
jako pěšáci, aby vypadaly jako zlotřilé pro okolní svět. 

Nesmíte vždy věřit tomu, co je vám prezentováno ve jménu spravedlnosti. Modlete se 
usilovně za vaše bratry a sestry, kteří budou těmito lidmi pošlapáni. 

Modlete se, aby Varování pozdrželo jejich aktivity a modlete se, aby byl zmírněn dopad jejich 
plánu, jenž je připravován ke zrušení vašich práv na vaše peníze, stravu a právo vyznávat 
křesťanství a jiná náboženství, která uctívají mého Otce. 

Váš milovaný Ježíš Kristus 
Spasitel lidstva 
 
350. Šelma s deseti rohy je Evropská unie 
Neděle, 19. února 2012 v 03:00 
 
Má vroucně milovaná dcero, nesmíš být vyděšená těmito poselstvími, protože jsou dávána 
světu z lásky, kterou chovám k celému lidstvu. Znalost událostí, které mají přijít, pomůže 
připravit mé děti, aby mohly bránit Pravdu. 

Má varování mohou pomoci rozšířit obrácení a umožní mým dětem, ještě jednou potvrdit 
pravdu mého slibu, že se znovu vrátím. Děti, můj Druhý příchod se uskuteční ještě za vašeho 
života. 



Vy, z této vyvolené generace, budete sklízet zázraky mého oslaveného panování na zemi. 
Mezi vás, moje vybrané děti, zahrnu i ty, které se ke Mně obrátili zády a popírají existenci 
mého milovaného Otce, Boha Nejvyššího. 

Má láska zahalí ty, kteří Mnou opovrhují. Časem se obrátí. Uznání mých poselství, která jsem 
dal tobě, svému proroku posledního času, ti dávají odpovědnost k otevření sedmi pečetí, 
nebude to však všechno. Na čem skutečně záleží, je spása všech tvých bratrů a sester na 
světě. 

Dva spojenci, Rusko a Čína, spojí své síly. To se stane, až vystoupí šelma s deseti rohy, aby 
ovládla svůj dlouho trpící nevinný lid. Šelma s deseti rohy je Evropská Unie, má dcero, 
označovaná v Knize zjevení jako Babylon. 

Babylon padne a bude ovládnut velkým rudým drakem, Čínou a jeho spojencem medvědem, 
Ruskem. Až se to stane, zavládne komunismus a běda komukoliv, kdo bude viděn, jak 
praktikuje své náboženství v jejich přítomnosti. Všechna náboženství budou zakázána, ale 
největším pronásledováním budou trpět křesťané. 

Římští katolíci nebudou vůbec tolerováni a budou muset se účastnit mší v tajnosti. Přišel čas, 
děti a všichni moji následovníci, abyste začali plánovat svou budoucnost. Stále vás budu 
vést. Začněte se připravovat teď, protože vám bude dán čas, abyste to udělali. 

Znovu vám říkám, modlitby – a hodně modliteb, oslabí sílu šelmy, medvěda a rudého draka. 
Budou vládnout jen velmi krátký čas. Protože potom budou zničeni. 

Váš milovaný Spasitel   
Vykupitel lidstva      
Ježíš Kristus 
 
351. Bůh Otec: Nyní povstaňte a přijměte moji pečeť, pečeť živého Boha 
Pondělí, 20. února 2012 v 12:20 
 
Má vroucně milovaná dcero, moje srdce se vzdouvá zármutkem kvůli hříchům mých dětí. 
Jako každému milujícímu otci jejich vzájemná strašná nenávist trhá moje srdce ve dví. Je to 
jako meč, jenž neustále probodává mé srdce.  

Já jsem Bůh Nejvyšší, který kvůli svobodné vůli, kterou jsem dal všem mým dětem, bude 
muset trpět neustálou bolestí tak dlouho, dokud se na zemi nerozvine Nový ráj. Potom se vy, 
mé děti, současně sjednotíte v souladu s mou nejsvětější vůlí. 

Dokud se tak nestane, nemůže být na zemi žádný pokoj. Jen až Zlý a ti, kteří otrocky 
následují jeho lživé sliby, budou zničeni, může konečně svět dojít klidu. 

Má dcero, řekni mým dětem, že Mě netěší myšlenky na potrestání mých dětí, protože je 
miluji. Patří Mně, k mému hýčkanému stvoření. Dívat se, jak Zlý zkazil jejich duše, je 
neustálou trýzní pro Mne, jejich milovaného Otce. 

Toužím, abych vzal všechny své milované děti, které znají a chápou moji lásku k nim, do 
mého překrásného Nového ráje na zemi. Slibuji vám, že pronásledování bude krátké a že 
budete ochraňováni. Neboť nyní vám zanechávám pečeť mé lásky a ochrany. 

S ní uniknete pozornosti těch, kteří způsobí strádání a útrapy ve vašich zemích. Má pečeť je 
mým slibem spásy. Touto pečetí bude má moc proudit skrze vás a nic zlého se vám nestane. 



Děti, je to zázrak, a jen ti, kteří se skloní přede Mnou, svým Pánem a Stvořitelem všech věcí, 
jako malé děti s láskou ve svých srdcích ke Mně, mohou být požehnáni tímto Božím darem. 

Nyní povstaňte a přijměte moji pečeť, pečeť živého Boha. 

Modlete se v rámci modlitební kampaně modlitbu (33), abyste moji pečeť uznali a přijali 
ji s láskou, radostí a vděčností. 

Za přijetí pečetě živého Boha 

"Ó, můj Bože, můj milující Otče, s láskou a vděčností přijímám tvou božskou pečeť ochrany.  

Tvé božství obklopuje mé tělo a duši navěky.  

Skláním se v pokorném díkůvzdání a nabízím Ti svou hlubokou lásku a věrnost k Tobě, 
mému milovanému Otci.  

Úpěnlivě Tě prosím, ochraňuj mě a mé milované touto mimořádnou pečetí a já se zavazuji, 
že svůj život zasvětím tvé službě na věky věků.  

Miluji Tě, drahý Otče.  

Utěšuji Tě v těchto časech, drahý Otče.  

Obětuji Ti Tělo a Krev, duši i božství tvého milovaného Syna na smír za hříchy světa a za 
spásu všech tvých dětí. Amen." 

Jděte, mé děti, a nebojte se. Důvěřujte Mi, vašemu milovanému Otci, který s láskou stvořil 
každého z vás. Já znám každou jednotlivou duši, každá vaše část je Mi známa. Ani jeden 
z vás není milován méně, než druhý. Proto nechci ztratit ani jednu duši. Ani jedinou. Prosím, 
pokračujte každý den v modlitbě mého růžence Božího milosrdenství. Jednoho dne 
pochopíte, proč je tato očista zapotřebí. 

Váš milující Otec v nebi 
Bůh Nejvyšší 
 
352. Bůh Otec: Buď jste se Mnou, nebo proti Mně. Je to vaše volba. 
Úterý, 21. února 2012 v 00:30 
 
Já jsem Bůh Otec, Stvořitel všech věcí. Mluvím s tebou dnes v noci ve jménu Nejsvětější 
Trojice. 

Má dcero, nadešel čas k rozlomení první z pečetí – a jak Mě to zarmucuje. Slíbil jsem, že 
dříve, než se tak stane, nabídnu moji ochrannou pečeť na čela všech těch, kteří ve Mne věří. 
Nyní vám dávám, děti, poslední příležitost, abyste povstali a rozhodli se. 

Buď jste se Mnou, nebo proti Mně. Volba je vaše. Vy, kdo odmítáte mé svaté Slovo, dávané 
tomuto proroku posledního času, musíte Mě nyní vyslechnout, když mluvím. Dávám vám 
proroky, aby vás vedli. Proč odmítáte moji lásku? Proč dovolujete pochybnostem, aby vás 
oslepily k Pravdě? 

Přesto, že vás velmi miluji, je již málo času a budou vám dány vteřiny, abyste rozhodli 
o vašem vlastním osudu. Protože časem se má trpělivost vyčerpá. Ignorujte mé volání 
a bude pro vás těžké Mě najít v pustině, která přichází. 



Přijmete-li moji pečeť lásky, budete v každém čase pod mou ochranou. Tato ochrana pokryje 
i vaše rodiny. To je mé poslední volání s nabídkou mé pečetě lásky. 

Potom budete muset čelit bezútěšnosti Velkého soužení bez ochrany, sami a bez opory, na 
kterou byste se mohli spolehnout. Děti, nikdy vás nebudu nutit, abyste Mě milovaly. Je to 
vaše vlastní volba, a samozřejmě, láska může vycházet jen ze srdce. Nyní vám podávám 
svou ruku lásky. Jestli Mě znáte, tak Mě i poznáte. Říkáte-li, že Mě znáte, ale odmítáte mé 
gesto lásky a ochrany, pak Mě ve skutečnosti vůbec neznáte. 

Mé děti, držte se nyní těsně u Mne, neboť první pečeť byla konečně otevřena. Země se bude 
celá otřásat v různých částech světa a potom už nebudete pochybovat. Protože vás miluji, 
budu potom očekávat vaši odpověď. Nikdy neodmítejte mé proroky, neboť pak odmítáte Mě. 
Když uškodíte mým prorokům, nebo je pomluvíte, totéž uděláte Mně, protože je to můj hlas 
z nebe, který urazíte. Když jste na pochybách, je daleko lepší, když nebudete říkat vůbec nic 
a budete mlčet. Teď přišel čas, aby pravost proroctví byla dokázána. 

Mnozí padnou na kolena v hanbě a v lítosti až uvidí, jak jejich odmítnutí mých poselství 
dávaných mými proroky posledního času Mě trhalo ve dví. Jak jejich odsudek a výsměch 
zbavil důvěryhodnosti mé svaté Slovo. Jak Pravda byla pro ně příliš hořká, než aby ji strávili 
a jak lži falešných proroků a věštců jim daly povrchní útěchu, kterou hledali. 

Mé děti, jak daleko jste ode Mne odpadly. Jak nevděčné jste. Vy, které Mě znáte a přijmete 
moji pečeť, vězte, že budete mít věčný život. Vy jste nikdy nepochybovaly o mém Slovu, 
protože vaše pokora a dětská láska ke Mně znamenala, že jste nedovolili intelektuálnímu 
uvažování ucpat své uši k slyšení Pravdy. 

Tolik mých opravdových proroků, které jsem k vám v minulých dvaceti let poslal, bylo 
zesměšněno, zneužito, mučeno a vytlačeno do ústraní. Vy, kteří jste pomluvili má poselství – 
měli byste se stydět. Místo toho jste uctívali falešné proroky a klaněli jste se jim. Vás se ptám 
– kterému Bohu jste se klaněli? 

Vy víte, kdo jsem. Přišel čas pro vás, abyste čelili pravdě. Neboť buď jste pro Mne, nebo 
proti Mně. Nedokážete-li Mne poznat, pak jste ztracení.  

Vy, kteří můj hlas slyšíte, následujete Mne a pomáháte Mi budovat zbytek mé církve na zemi: 
Provedu vás skrze zmatek, který způsobí antikrist. Nebudete trpět trýzní, která padne na ty, 
kteří odmítnou zavrhnout falešné idoly, chamtivost, materialismus a touhu po moci.  

Vyzývám všechny mé děti, aby naslouchaly. Prosím vás, abyste otevřely vaše oči dříve, než 
bude příliš pozdě. 

Váš milovaný Otec 
Bůh Nejvyšší 
 
353. Proč odmítáte má varování, která vás mají připravit na můj Druhý příchod? 
Úterý, 21. února 2012 v 19:45 
 
Má vroucně milovaná dcero, jak trpíš ve jménu mém a ve jménu mého milovaného Otce. 
Musíš být silná, protože tato poselství vyvolají v jistých kruzích pohoršení, i když pro jiné 
duše budou inspirací a budou jim dávat sílu. Během času mého pobytu na zemi bylo mé 
svaté Slovo učenci odmítáno. 

Kněžími a těmi, kteří tvrdili, že jsou svatí muži, jsem byl zavržen jako podvodník. 



Mají pravdu ti z vás, kdo říkají, že zacházení, které Mi bylo vyměřeno, bylo barbarské, že lidé, 
kteří žili v oněch dnech, byli nevzdělaní, hrubí a zlí, že byli krutí ve svém zacházení se Mnou, 
jejich milovaným Spasitelem. 

Někteří mohou říct, že byli nevzdělaní a nevěděli nic o Písmu svatém. Ale není to pravda. 
Protože ti, kteří žijí v dnešním světě, přestože jsou vzdělanější a erudovanější, nejsou jiní. Ti, 
o nichž byste předpokládali, že budou zcela zběhlí v Bibli svaté, probuzení k učení, které 
obsahuje, jsou k Pravdě slepí. Neboť při veškerém svém porozumění svaté Knihy mého Otce 
selhali v tom, že se nepřipravili na čas, kdy přijdu znovu. 

Kdypak si mysleli, že jim tento čas bude poskytnut? Čas mého Druhého příchodu na zem se 
již velmi blíží. Přesto se lidstvo nepřipravilo na můj příchod. Dokonce ani moji posvěcení 
služebníci nekážou o důležitosti této nejslavnější události. Proč je tomu tak? Cožpak jste se 
ničemu nenaučili? Co bych ještě měl udělat? 

Kdy jste si mysleli, že bych mohl přijít a proč si myslíte, že tento čas není blízko? Co je to, co 
vás oslepuje a ucpává vaše uši zvuku mého hlasu? Odhoďte vaše pláště ze zlata a stříbra 
a bohatství, a přijměte, že beze Mne jste ničím. Bez mých milostí nemůžete připravit své 
duše na můj slavný návrat. 

Můj milovaný Otec vždy posílá proroky, aby připravili jeho děti. Dělal to od počátku času. 
Proč tedy odmítáte má varování, abyste se připravili na můj Druhý příchod? Velmi vás 
prosím, poslouchejte Mě. Nemohu vám přikázat, abyste poslouchali, neboť vám byl dán dar 
svobodné vůle. Nikdy vás nemůžu nutit, nebo vám dát příkaz, abyste něco vykonali. Neboť 
to není možné. Můj Otec nebude nikdy zasahovat do vaší svobodné vůle. 

Ale nikdy nebude váhat, aby vás varoval, vedl vás a zaplavil vaše duše milostmi, aby vás 
udělal silnými. Neboť těm s otevřenými srdcem dá dar Ducha Svatého. Ti, kdo jsou vinni 
pýchou, náboženským snobstvím a arogancí, shledají, že není možné, aby otevřeli svá srdce, 
protože jim chybí ta nejdůležitější vlastnost ze všech – pokora. 

Bez pokory a ušlechtilosti srdce se nemůžete přiblížit mému Nejsvětějšímu Srdci. Pojďte ke 
Mně, děti. Nechejte Mě, abych vás vzal do mého stáda a mohl vás vést jako dobrý pastýř do 
bezpečí. 

Váš Ježíš 
Vykupitel lidstva  
 
354. Půst je důležitý pro vaši duši 
Středa, 22. února 2012 v 19:00 
 
Toto poselství obdržela Marie Božího milosrdenství během adorace svaté eucharistie. 

Má vroucně milovaná dcero, řekni Mým dětem, že tento čas půstu je časem tichého 
rozjímání, osobní oběti a příležitosti modlit se za utišení války ve světě.  

Napodobujte můj půst na poušti tím, že přinesete malé oběti. Půst je důležitý pro vaše duše. 
Očisťuje ducha a dává Mi velkou útěchu. Když budete jen jednou týdně držet půst, můžete 
zachránit mnoho duší. Půst může odpovídat vašim přáním. Všechno, na čem záleží, je, že 
tento den obětujete za duše. Využijte tento čas, abyste Mi pomohli v mé bitvě o duše. 
Rozjímejte o mém životě na zemi a o daru, který jsem vám zanechal svou smrtí na kříži, 
abych všem mým dětem zajistil věčný život. Těchto pár týdnů postního času musí být využito 
k přípravě vašich duší a duší vašich bratrů a sester. 

Prosím, připravte se na Svatý týden a na Velikonoce modlitbou modlitební kampaně (34):  



Můj dar půstu Ježíši 

"Ó, Můj Ježíši, pomoz mi, abych na mé vlastní malé cestě napodobil Tvůj život oběti za 
záchranu lidstva. 

Dovol mi, abych Ti jedním dnem v týdnu v postním čase nabídnul dar půstu ke spáse všech 
lidí, aby tak mohli vejít do bran Nového ráje na zemi. 

Nabízím Ti, drahý Ježíši, mou oběť s láskou a radostí v mém srdci, abych Ti ukázal velikost 
mé lásky. 

Touto obětí Tě vroucně prosím o spásu každé duše, která by snad mohla ztratit tvou milost. 
Amen." 

Děti, nedovolte strachu, aby zkalil vaši naději na věčnou spásu. Očista bude rychlá. Vy, moji 
následovníci, kteří přijímáte pečeť živého Boha, jste požehnaní. Nesmíte si dělat starosti. 
Musíte být silní. Musíte být plní naděje a stále se soustřeďovat na Mne. Jen pak povstanete a 
budete kráčet trnitou cestou bez váhání. Budu vás vést a provázet vás na každém kroku vaší 
cesty. 

Váš milovaný Ježíš 

355. Matka Spásy: Modlete se, aby mohla být odvrácena atomová válka v Iránu  
Čtvrtek, 23. února 2012 v 16:00 
 
Mé dítě, přišel pro mé děti čas, aby se v úctě a poslušnosti k mému drahému Synu spojily do 
jednoty, aby atomová válka v Iránu mohla být odvrácena. Tato válka je velmi blízko a musíte 
se vroucně modlit, abyste ji zastavili, protože by zabila milióny Božích dětí. Satan a jeho 
démoni pracují, aby způsobili strašnou zkázu. 

Zabijí-li duše dříve, než jim bude dána příležitost vykoupit se v očích mého Syna, pak budou 
ztracené. Takový je plán Zlého. Hledá, jak by co nejvíce duším zabránil, aby vstoupily do 
království mého Otce. Děti, můj svatý růženec může – když se budete modlit všechna 
tajemství v jedné modlitbě, zabránit válce. Sjednoťte se na jeden den a modlete se můj 
svatý růženec, abyste zastavili atomovou válku, která je právě plánována. 

Modlete se za ty ubohé duše, nejen v Iránu, ale i v zemích, které se do války bezděčně 
zapletou. Modlete se za ty nešťastné země, které jsou využity jako pěšáci ve zlovolné hře lží 
plánované skupinami, které nejsou od Boha, mého Věčného Otce. 

Jděte nyní, mé děti a přiveďte všechny mé děti dohromady, aby se modlily za zmírnění této 
strašné ukrutnosti proti lidskosti. 

Vaše milovaná Matka 
Matka Spásy 
 
356. Bůh Otec: Volání ke katolické církvi, aby přijala novou éru míru na zemi 
Čtvrtek, 23. února 2012 v 16:42 
 
Já jsem Bůh, Všemohoucí Otec, Stvořitel všech věcí, Bůh Nejvyšší. 

Má dcero, je důležité, aby ti, kteří následují učení římskokatolické církve, přijali milénium tak, 
jak bylo slíbeno všem mým dětem. Slova, obsažená v mé svaté Knize, v Bibli svaté, nelžou. 
Můj slib je také obsažen ve Skutcích apoštolů. 



Jan Evangelista byl také zpraven o slavném návratu mého milovaného Syna, až bude 
panovat na 1000 let v nové éře pokoje. Proč ti, kdo tvrdí, že rozumějí mému svatému Slovu, 
odmítají jednu část z něho přijmout a druhou ne? Těmto mým posvěceným služebníkům teď 
říkám, aby si otevřeli Knihu Pravdy. 

Máte povinnost otevřeně hlásat Pravdu. Nesmíte naslouchat těm ve vašich řadách, kteří 
překrucují Pravdu ve vztahu k nové éře míru na zemi. Co motivuje vaše bratry v mé 
římskokatolické církvi, kteří odmítají pravdu? Uvedli jste mé děti ve zmatek. Kvůli jejich 
věrnosti k jediné pravé církvi, římskokatolické církvi, jim upíráte příležitost, aby připravili své 
duše na panování mého Syna v Novém ráji na zemi. 

Vaší povinností je, abyste informovali mé děti o pravdě. Nesmíte nikdy odpírat mým dětem 
pravdu, obsaženou v Bibli svaté, která obsahuje pravdivé Slovo. Vy, mé děti, musíte přijmout 
slib, který dal můj Syn po svém slavném zmrtvýchvstání. Řekl, že přijde znovu. Tento čas 
k Druhému příchodu mého Syna na zem se blíží. 

Věříte-li ve slib mého Syna, pak také víte, co míní tím, co řekl. Až přijde znovu, přijde, aby 
panoval a převzal svůj právoplatný trůn v Novém ráji, který jsem stvořil na zemi pro všechny 
z vás. Nikdy nepochybujte o slovech z božských úst mého milovaného Syna, Ježíše Krista. 

Vězte, že Já, váš milovaný Otec, chci, abyste se všichni spojili jako jedna rodina s mým 
Synem v ráji. Přijměte Pravdu. Nepřekrucujte ji, ani ji neupravujte, aby vyhovovala vaší 
chybné interpretaci. Já jsem Pravda. Nemůžete změnit Mě, nebo kdo jsem. Pravda vás 
osvobodí. 

Váš milovaný Otec 
Bůh Nejvyšší 
 
357. V Novém ráji nebude smrt, ani nemoc, ani hřích 
Pátek, 24. února 2012 v 15:30 
 
Má vroucně milovaná dcero, nesmíš nikdy zapomenout, že přes má přísná varování lidstvu, 
chovám v mém srdci ke všem svým dětem zcela výjimečnou lásku. 

Je nutné očistit zemi teď, neboť kdybych se vrátil nyní, nebyla by vhodná, abych po ní 
kráčel. Až bude lidstvo očištěno, tak zůstanou jen ti, kteří milují Mě a mého Nebeského Otce. 
Moje vyvolená generace bude se Mnou na věky. Tento ráj vám nabídne 1000 let pokoje, 
lásky a harmonie. 

Po tomto období nastane druhé vzkříšení mrtvých. Jen potom může být nabídnut všem 
duším věčný život Božím Světlem, které je bude pronikat. Proč váháš, má dcero? Cožpak 
nevíš, že tato proroctví byla předpověděna? 

Rozumějte Mi však dobře. Vám, dětem této generace bude dán dar života v ráji, jenž bude 
dokonce krásnější než ten, který byl připraven pro Adama a Evu. Stáří nebude existovat, 
protože člověk bude žít v míru s rodinami minulých generací. Tolik lásky a radosti bude 
každodenním zážitkem. Konečně vám bude udělen opravdový, trvalý pokoj ve vašich duších. 

Proč by to nebylo možné? Toto je země, která byla naplánována mým Otcem, jehož Boží 
vůle se konečně uskuteční jak na zemi, tak i v nebi. Radujte se všichni. Nový ráj má být 
přivítán s rozechvěním a očekáváním. Nebude tam smrt, ani nemoc, ani hřích. Bude vám dán 
dar věčného štěstí. 

Modlete se za ty, kdo pro hřích a neposlušnost ztratí jakýkoliv nárok na své právoplatné 
dědictví, které bylo zamýšleno mým Věčným Otcem od počátku času. 



Váš milovaný Ježíš 
 
358. Nikdy neodmítejte proroky Pána 
Pátek, 24. února 2012 v 21:45 
 
Má dcero, je naprosto nutné, abys mlčela, až začne pronásledování. Svaté Slovo mého 
Věčného Otce bude odmítnuto právě těmi posvěcenými služebníky, kteří prohlašují, že 
otevřeně hlásají pravdu jeho nejsvětějšího Slova. 

Katolická církev je jedinou pravou církví. Za mého Druhého příchodu se všechny církve 
sjednotí, aby se staly jedinou svatou a apoštolskou církví. Dokud se to nestane, každé slovo 
mého Otce, dané duchovně vyprahlému světu, bude buď ignorováno, zpochybněno, nebo 
prudce napadáno. 

Ti, kdo ostře vystoupí proti mým poselstvím daným tobě, sedmému poslu pro časy konce, 
budou rozděleni do dvou táborů. Jednak ti, kdo následují Satana prostřednictvím magie 
a věštěním budoucnosti v rámci hnutí New Age. Ostatní budou patřit k těm, kteří jsou 
duchovně slepí, ale věří, že jsou božsky inspirováni darem Ducha Svatého. 

Oba tábory odmítnou Boží Slovo dané tobě prostřednictvím Nejsvětější Trojice a mé milované 
Matky. Dokonce i dobří kněží, kterým bude zakázáno tato poselství veřejně podpořit, pocítí, 
že je oprávněné hanobit mé svaté Slovo před celým světem. S malou dávkou opravdové 
pokory ve svých srdcích si vytknou za cíl podkopat toto volání z nebe, které je dáváno na 
pomoc lidstvu. 

Tito kněží, duchovní a ostatní samozvaní apoštolové, kteří prohlašují, že Mě znají, se budou 
snažit podněcovat duše k tomu, aby mé Slovo zavrhly. Nebudou mít špetku studu, neboť 
zpupně roztrhají moji Knihu Pravdy, tak jak je odhalována celému lidstvu. Potom ztrhají 
obsah knihy se záští ve svých srdcích. 

Nebudou chtít slyšet pravdu, neboť ta je zneklidní a otřese zámotkem falešné jistoty, do 
kterého se sami zabalili. Ó, jak Mě urážejí. Kolik škody způsobí, a přesto si to neuvědomí. 
Modlete se, aby tyto duše, slepé k Pravdě vlivem mistra klamu, otevřely svá srdce a přijaly 
Boží Slovo, jak je jim dnes podáváno. 

Nemají právo veřejně odmítat tato poselství bez toho, že by je zhodnotili s čistou duší, která 
musí být pokorná ve všech ohledech. I když Bůh dovoluje svým vizionářům zakoušet utrpení 
na zemi, aby zajistil, že duše budou zachráněny, nebude trpět týrání svých pomazaných 
proroků. 

Ty, má dcero, jsi prorok. Přijímáš utrpení jako dar pro Mne. Ale nejde o tebe, protože beze 
Mne nejsi nic, a ty to víš a přijala jsi to. Bůh, můj Otec mluví ke světu skrze své proroky. Je 
to jeho Slovo, které odmítáte, když veřejně pomlouváte jeho proroky. A to je v jeho očích 
hřích.  

Nikdy neodmítejte proroky Pána. Nikdy neubližujte jeho prorokům a neškoďte jim žádným 
způsobem. Jste-li na pochybách, tak vždy zachovejte mlčení a modlete se za ně. Zaútočte na 
pravého proroka a oheň z nebe na vás vyšlehne jako trest z ruky mého Otce. 

Žádný člověk nemůže zabránit, aby Slovo Pána bylo dáváno jeho dětem. To je slib mého 
Otce, který dal od samého počátku. Poslouchejte jeho hlas. Přijměte, že se nacházíte 
v časech konce. Modlete se, aby tato poselství byla slyšena, aby všechny Boží děti měly 
věčný život. 

Váš Učitel 



Vykupitel celého lidstva 
Ježíš Kristus 
 
359. Bůh Otec: Balzám, který tak naléhavě potřebujete, abyste uklidnili své duše 
Neděle, 26. února 2012 v 21:45 
 
Má dcero, mým dětem, povolaným otevřeně hlásat mé svaté Slovo, aby připravili zemi na 
příchod mého milovaného Syna, Ježíše Krista, musím říct toto:  

Vy, mé děti, které znáte Mě, vašeho milovaného Otce, musíte bojovat proti pokušením, které 
se před vás kladou každou minutu vašeho dne. Dne 10. května 2011 jste byli mimořádným 
požehnáním mého Syna světu naplněni Duchem Svatým. Musíte si uvědomit odpovědnost, 
které nyní čelíte. 

Protože se sjednocujete jako jedna armáda, která bude tvořit počátek mé armády zbytku na 
zemi, budete napadáni ze všech stran. Vaše víra a věrnost ke Mně, vašemu milovanému Otci 
a mému drahému Synu Ježíši Kristu bude testována až za mez vaší odolnosti. Vy, 
následováním mého Syna, budete muset nést tíhu jeho kříže, a to nebude snadné. Budete 
naplněni pochybnostmi, vnitřním utrpením a vystaveni zkouškám, a občas budete chtít všeho 
zanechat. 

Mnoho lidí, kterým důvěřujete, se může pokusit vás odradit. Řeknou vám, že si věci 
vymýšlíte, že trpíte halucinacemi a pak se vám budou posmívat, zesměšňovat a odmítat vás. 
Možná, že dokonce zjistíte, že podlehnete lžím a klamu, které budou vymyšleny s cílem 
přesvědčit vás, abyste tato poselství odmítli. 

Bude to vyžadovat obrovskou víru a odvahu pozvednout váš kříž a následovat mého Syna 
a pomoci Mu připravit lidstvo na jeho slavný návrat na zem. Budou vám podrážet nohy 
a nastraží léčky. Nepadněte nikdy do pasti, abyste – budete-li vyzváni, odsoudili lidi za to, že 
nepřijímají tato poselství. 

Nikdy nebojujte s jinými, když bráníte moji svatou vůli. Milujte se navzájem. Ukažte trpělivost 
k těm, kteří vás nejen zesměšňují a nalézají chyby v těchto poselstvích, ale i zahrnují 
pohrdáním jako s člověkem. 

Zůstaňte zticha. Buďte trpěliví. Ukažte lásku k těm, kteří tvrdí, že mluví v mém jménu. 
Nesuďte nikdy v mém jménu, neboť k tomu nemáte oprávnění. Nikdy jiného nepomlouvejte 
v mém jménu. Když to uděláte, porušíte má přikázání. 

Modlete se za ty, kteří vás zraňují, i když je to v mém jménu. Děti, potřebuji vás, abyste se 
spojili jako jeden. Odhoďte stranou vaše odlišnosti. Ubohé duše, které potřebují vaši 
pozornost, nejsou ty, které jsou již obráceny, ale ty, které Mě vůbec neznají. 

Modlete se nyní za všechny mé děti, které o Mně nic nevědí. Modlete se také za ty, kteří 
o Mně vědí, ale odmítají uznat Mě, svého Stvořitele, svého drahého Otce, který je něžně 
miluje. Přeji si sjednotit všechny své děti. Vybízím vás naléhavě, abyste odhodili všechen váš 
strach, hněv a netrpělivost, kterými jste se obrnili a dovolili Mi, abych vás vzal na cestu do 
ráje. 

Tato cesta bude plná útrap, ale láska a pokoj, jejž najdete na konci, bude balzámem, který 
tak naléhavě potřebujete, abyste uklidnili vaše duše. Děti, klid je důležitý. Trpělivost je 
nutná. 



Vzájemná láska, včetně k těm, kteří vám ubližují, nebo vás urážejí, je nezbytná, abyste 
vstoupili do panství mého milovaného Syna v novém nebi a na nové zemi v ráji, který jsem 
vám slíbil už před tak dlouhým časem. 

Váš milovaný Otec 
Bůh Nejvyšší 
 
360. Svět vstupuje do další fáze očisty 
Pondělí, 27. února 2012 v 15:30 
 
Má vroucně milovaná dcero, tak jako ve světě neustále vzrůstá počet ničivých událostí, tak 
se také přibližuje čas pro mé Boží milosrdenství. Protože války a neklid se šíří všemi směry, 
tak víra mé církve bude stále slábnout.  

Rozkol v mé svaté církvi se objeví rychle. Kněz proti knězi. Biskup proti biskupovi. Svět se 
chystá podstoupit další fázi očisty. Hněv proti mému Otci vyvstane v každé zemi světa. 

Moji následovníci budou nyní pro svou víru zakoušet utrpení způsobem, s jakým se nikdy 
před tím nesetkali. Bolest zakoušená těmito ubohými dušemi je odrazem bolesti, kterou 
snáším právě teď. Všichni, kdo jsou v jednotě se Mnou, svým milovaným Ježíšem, budou ve 
svých duších vědět mimo veškerou pochybnost, že v nich nyní přebývá můj Duch Svatý. 

Když se ve svém okolí stanou svědky hříchu, okamžitě jej poznají a budou vědět, jakou 
bolest Mi způsobuje. Až uvidí války, jak postihují nevinné lidi, pocítí má muka v každé kosti 
svého těla. Když uvidí hřích potratů, jak se před nimi staví na odiv, jakoby byl bezvýznamný, 
pronikne je i má bolest. 

Hřích se stupňuje a víra mé církve se vytrácí. Věrnost mých posvěcených služebníků slábne. 
Víra v má učení není mými posvěcenými služebníky považována za důležitou tam, kde mému 
stádu říkají lži o závažnosti hříchu. 

Pak jsou zde moji milovaní kněží, řádové sestry a duchovenstvo všech denominací, kteří věří 
ve Mne a mého Věčného Otce, kteří zakoušejí bolest, když se musí dívat na šíření hříchu, 
který jako ničivý požár všude pohlcuje národy zběsilou rychlostí. 

Nezáleží na tom, jak těžké to je, musíte zůstat silní a udržovat jednotu v mém jménu. Nyní je 
zapotřebí modlitba a musíte strávit nejméně hodinu denně v modlitbách, abyste zmírnili 
dopad událostí, které se teď ve světě začnou odvíjet. Světské skupiny se zaměří na 
křesťanské církve a budou je soužit. Budou usilovat o odstranění všeho, co uctívá Mě, svého 
božského Spasitele, Ježíše Krista. 

Nenávist je vkapávána do jejich duší rukou Satana. Modlete se, modlete se nyní, aby tyto 
duše, které působí bolest a utrpení Božím dětem, mohly být zachráněny. 

Váš Ježíš 

361. Nevěděli jste, že Duch Svatý nemůže vstoupit – a nevstoupí do duší těch, 
kteří mají zatvrzelá srdce? 
Středa, 1. března 2012 v 17:30 
 
Má vroucně milovaná dcero, časový plán vůle mého Otce ti znát nepřísluší. Moji následovníci 
musí být trpěliví, protože všechno na světě se odvine tak, jak bylo předpověděno v Knize 
mého Otce. 



Všechny z těchto událostí budou záviset na načasování mého Otce a na účinku, jaký vaše 
modlitby budou mít na odvrácení globálních válek. Nebude trvat dlouho, co všechny mé sliby 
budou naplněny. Vy, moji následovníci, musíte mít důvěru ve Mne, vašeho milovaného 
Ježíše. Modlete se za duše a ponechte všechno v mých rukou. 

Nikdy nezapomínejte se modlit tak často, jak jen můžete k mému Otci za pečeť živého Boha, 
aby ochránil vás a vaše rodiny. 

Přijměte s láskou, radostí a vděčností modlitbu (33) z modlitební kampaně:  

Prosba o pečeť živého Boha 

"Ó, můj Bože, můj milující Otče, přijímám s láskou a vděčností tvou božskou pečeť ochrany. 

Tvé božství obklopí mé tělo a duši na věčnost. 

Skláním se v pokorném díkuvzdání a nabízím Ti moji hlubokou lásku a věrnost Tobě, můj 
milovaný Otče. 

Prosím Tě snažně, abys ochránil mě a mé milované tvou mimořádnou pečetí a zavazuji se 
dát svůj život do tvé služby navěky věků.  

Miluji Tě, drahý Otče.  

Utěšuji Tě v těchto časech, drahý Otče. 

Obětuji Ti Tělo a Krev, duši i božství tvého nejmilejšího Syna na smír za hříchy světa a pro 
spásu všech tvých dětí. Amen." 

 

Postarejte se také, že budete povzbuzovat ostatní, aby se modlili sedm dní modlitbu (24) 
z modlitební kampaně:  

Za vykoupení z vašich hříchů 

"Ó, můj Ježíši, Ty jsi Světlo země, jsi plamen, který se dotýká všech duší, tvé milosrdenství 
a láska neznají žádných hranic. 

Nejsme hodni oběti, kterou jsi přinesl svou smrtí na kříži. Víme však, že tvá láska k nám je 
větší, než naše láska k Tobě. 

Dej nám, ó Pane, dar pokory, abychom si zasloužili tvé nové království, naplň nás Duchem 
Svatým, abychom mohli kráčet kupředu a vést tvou armádu, hlásat pravdu tvého svatého 
Slova a připravit naše bratry a sestry na slávu tvého Druhého příchodu na zem. 

Uctíváme Tě. 

Chválíme Tě. 

Nabízíme sami sebe, náš zármutek, naše utrpení jako dar Tobě k záchraně duší. 

Milujeme tě, Ježíši, buď milosrdný ke všem svým dětem, ať už jsou kdekoliv. 

Amen." 

Ti, kteří zpochybňují tento zvláštní dar modlitby, ve které nabízím úplné odpuštění hříchů, 
musí vědět následující: Já jsem Ježíš Kristus, Syn člověka a byla Mi dána moc k odpuštění 



všech hříchů. Mým posvěceným kněžím byla také dána moc odpustit hřích prostřednictvím 
svátosti vyznání hříchů. 

Prosím vás, abyste přijali můj dar odpustků ve prospěch těch, kteří nemohou dostat svátost 
vyznání hříchů a těch, kteří nejsou příslušníky římskokatolické církve. Odepřeli byste snad 
těmto vzácným duším právo na můj dar? 

Proč byste se měli pokoušet odrazovat ty duše, které přijímají mé Slovo, od přijetí odpustků? 
Nechtěli byste spíše, aby se v mých očích nevykoupily? Musíte ukázat lásku vašim bratrům 
a sestrám a být šťastní, že je jim dáván tento mimořádný dar Mnou, jejich milovaným 
Ježíšem. 

I když má poselství, dávaná tobě, má dcero, nikdy nečetli, přesto všichni hříšníci mají právo 
Mě prosit, abych jim odpustil, ukážou-li opravdové výčitky svědomí ve svých duších. Otevřete 
svá srdce a modlete se za dar pokory. Nevěděli jste, že Duch Svatý nemůže vstoupit – 
a nevstoupí do duší těch, kteří mají zatvrzelá srdce? 
 
Váš Božský Spasitel 
Ježíš Kristus 
 
362. Sjednoťte se, když budeme vcházet do bran Nového ráje 
Čtvrtek, 1. března 2012 v 19:55 
 
Má vroucně milovaná dcero, mnoho mých dětí bude nyní zachráněno kvůli modlitbám 
a utrpení mých drahých následovníků, jejichž láska ke Mně přesahuje vše, co je známo 
většině lidstva. 

V tomto pohnutém čase se stále spoléhám na mé následovníky, aby Mi pomohli zachránit 
duše. Mnoho z těchto duší nepřežije čin mého Božího milosrdenství a zemřou ve smrtelném 
hříchu. Tak mnoho z vás odpovědělo s takovou poslušností a velkodušností srdce na mé 
volání. Přinášíte Mi velkou útěchu. Žehnám vám, moji drazí následovníci a prosím vás, abyste 
pokračovali v modlitbách za duše ostatních. 

Již brzy bude celému lidstvu dán dar mého milosrdenství. Ani jeden z vás se nevyhne 
pochopení pravdy o mé existenci. Ale ne všichni budou Mě chtít obejmout, i když jim bude 
pravda odhalena. Jsou to duše, pro které se trápím. Jsou to ztracené duše, pro které má 
milovaná Matka prolévá slzy. Jsou to hříšníci, které Mi musíte pomoci zachránit, protože chci 
zachránit všechny Boží děti. 

Modlete se a spojte se, abyste Mi pomohli přitáhnout každou jednotlivou duši, až budeme 
vcházet do bran Nového ráje. 

Toto je modlitba modlitební kampaně (35): 

Za duše, aby vešly do ráje 

"Ó, můj Ježíši, dej, abych Ti pomohl zachránit zbytek tvých dětí na zemi. 

Modlím se, abys tvým milosrdenstvím zachránil duše od duchovní temnoty. 

Přijmi mé zkoušky, utrpení a zármutek v tomto životě k záchraně duší od plamenů pekla. 

Naplň mě milostmi, abych Ti nabídnul tato utrpení s láskou a radostí ve svém srdci, abychom 
se všichni do jednoho sjednotili v lásce k Nejsvětější Trojici a žili s Tebou v ráji jako jedna 
svatá rodina. Amen." 



Děti, vy víte, jak velice vás miluji. Vy, kteří Mě znáte, porozumíte hloubce mé bolesti 
a utrpení kvůli počtu lidí, kteří odmítají moji ruku milosrdenství. Jen vy můžete pomoci vašimi 
modlitbami těmto duším a přinést Mi útěchu, po které toužím. 

Držte se nyní blízko u Mne. Nebude to už dlouho trvat. Buďte trpěliví a modlete se. Uvolněte 
se a prociťujte moji lásku. Všechno bude dobré. 

Váš milovaný Ježíš Kristus 

363. Bůh Otec: Varování před satanskými kulty a učením New Age 
Pátek, 2. března 2012 v 00:20 
 
Má dcero, zkoušky, kterými lidstvo musí projít, nabudou na intenzitě během závěrečného 
očišťování, které je nezbytné před Druhým příchodem mého milovaného Syna, Ježíše Krista. 
Země je připravována na tuto slavnou událost, slíbenou jako můj největší dar od stvoření 
ráje. Očekávejte tuto událost s velkou nadějí, neboť tento Nový ráj je to, o co bude usilovat 
každý muž, žena a dítě. 

Připravte se, abyste vy, vaše rodiny a přátelé byli způsobilí kráčet po zemi v mém novém 
království, kde bude panovat můj vroucně milovaný Syn, Ježíš Kristus. Děti, když nebudete 
dbát této prosby, ztratíte nárok na vaše právoplatné dědictví. 

Kdyby hříšníci mohli na minutu jen letmo spatřit tento nádherný výtvor, padli by na zem 
a prosili o milost vejít do jeho bran. 

Jen ti, kteří chovají prostou a čistou lásku ke Mně, svému Nebeskému Otci a mému 
milovanému Synu, Ježíši Kristu, se budou moci těšit z této nové pokojné a nádherné 
existence. Žel, Satan očernil duše mnoha mých dětí, takže nebudou schopni rozlišit Pravdu 
od iluze. 

Má dcero, satanské kulty a učení New Age se dopustily strašných lží. Mé ubohé děti, svedené 
lžemi, které jsou podávány jako barvitý přelud, věří v novou planetu. Je jim slibován jiný 
druh ráje. Ale ten neexistuje. 

Když Satan svede a získá srdce těch, kdo v něj věří, bude je mučit na věky. Kdybyste jen 
viděli hrůzu v jejich tvářích, když se po své smrti ocitnou ve spárech Satana, roztrhlo by to 
vaše srdce ve dví. 

Jsou v tak žalostném stavu, že je důležité, abyste varovali tyto duše před mukami, které stojí 
před nimi. Modlete se za ně. Nikdy neustávejte. V mnoha případech jen utrpení smírčích duší 
je může zachránit před peklem. 

Vy, kdo věříte ve Mne, Boha Otce – volám vás teď, abyste odsoudili falešné bohy, falešné 
idoly, falešné doktríny, vykladače budoucnosti a učení New Age, z nichž všechny nestojí za 
nic.  

Všechny byly stvořeny králem klamu, Satanem, vychytralým lhářem. Nezastaví se před ničím, 
aby ode Mne odvedl mé drahé děti. Prosím vás, děti, abyste se modlily za tyto duše jako 
útěchu pro Mne, vašeho milovaného Otce. Utěšujte Mě. Časem pochopíte tajemství mého 
nebeského království. 

Časem vám bude odhaleno tajemství mé Boží vůle. Vy, svou věrností a láskou ke Mně, Mi 
časem pomůžete konečně sjednotit moji rodinu v království, které jsem na počátku stvořil 
pro všechny mé děti. 



Děkuji ti, má dcero, za tvé utrpení. Děkuji mým dětem, že odpověděly na mé volání z nebes. 

Dávám teď všem mé požehnání, ale musíte Mě o něj prosit: 

"Nebeský Otče, pomoz mi, abych se stal v tvých očích malým jako dítě.  
 
Prosím, abys mě zahrnul svými milostmi, abych tak mohl odpovědět na tvé volání k záchraně 
všech tvých dětí. Amen." 
 
Váš milovaný Nebeský Otec 
Bůh Nejvyšší 
 
364. Matka Spásy: Probuďte se, děti. Musíte přijmout Pravdu. 
Sobota, 3. března 2012 v 14:33 
 
Mé dítě, utrpení mého Syna je dnes stejné, jaké bylo v době, kdy byl na zemi. 

Bolest, kterou tehdy vytrpěl a která mu způsobovala největší muka, nebylo jeho ukřižování, 
ale to, jak byl odmítnut. Jeho slovo je dnes odmítáno právě tak, jako bylo tehdy. 

Dnes se Mu vysmívají takovým způsobem, že to přináší slzy a utrpení nejen mně, jeho 
milované Matce, ale i jeho oddaným následovníkům na zemi. Jak zraňující je dívat se, jak 
mnoho Božích dětí se odvrátilo od posvátných svátostí a učení církve. 

Tak mnoho duší zabloudilo. Děti, úpěnlivě vás prosím, abyste zvedli kříž mého Syna a šli 
příkladem. Přijměte mého Syna s prostým srdcem. Děti, milovat mého Syna a uctívat mého 
Věčného Otce je velmi jednoduché. 

Nikdy neanalyzujte Slovo mého Syna. Prostě se řiďte jeho učením, které se nikdy nezměnilo. 
Naslouchejte slovům mého Syna, když k vám nyní mluví z nebes. Volá vás, abyste připravili 
své duše na jeho Druhý příchod. Když s vámi nyní mluví, dělá to ze své lásky k lidstvu. Jeho 
svaté Slovo bude živit vaše duše a udělá je znovu silné. Neodmítejte teď jeho volání k vám. 

Chce zachránit každou jednotlivou duši. Ale aby to mohl udělat, musí vám připomenout rozdíl 
mezi dobrem a zlem. Tolik z vás není vedeno k poznání, nebo informováno o závažnosti 
hříchu. 

Tolerance ve vaší společnosti a v církvích způsobila, že to, co mnozí z vás považují za 
bezvýznamné, může naopak být v očích Boha závažným hříchem. Církev se v tomto čase 
nachází ve velké temnotě a už mnoho let byla cílem podvodníka. 

Můj Syn musí zasáhnout a vést vás, protože rozkol v církvi propukne už brzy. Probuďte se, 
děti. Musíte přijmout Pravdu. Svět se teď změní k nepoznání. V minulosti vám bylo posláno 
mnoho poslů, aby vás připravili na tuto událost. 

Toto jsou poslední varování dávaná lidem, aby jim umožnila se připravit na Velké 
milosrdenství mého Syna. Po jeho Božím milosrdenství, kdy otevře oči celému lidstvu, aby 
uvidělo své hříchy, dá mu ještě trochu více času, aby hledalo vykoupení. 

Potom dostanete pokyny k přípravě svých duší na Druhý příchod Krista, mého milovaného 
Syna, jenž znovu přijde ve slávě, jak bylo předpověděno. 

Matka Spásy 

365. Katolická církev a dům Izraele budou pronásledovány 



Neděle, 4. března 2012 v 15:30. 
 
Má vroucně milovaná dcero, čas k otevírání pečetí, jenž povede k tomu, že otevřeš sedmou 
pečeť, je již téměř zde. 

Vaše modlitby odvrátily mnoho otřesů. Vy, moji následovníci, přijímáte můj kříž a sjednotíte 
se Neposkvrněným Srdcem mé Matky, až budete pochodovat k mému nádhernému 
království. 

Jak se bude stupňovat mravní zkáza a zvrácenost světa, tak také vzroste víra těch, kteří 
povedou moji armádu. Církve budou pronásledovány. Zejména katolická církev a Dům 
Izraele.  

Mnozí budou mít z toho radost. Tato dvě náboženství budou mučena a veškeré úsilí bude 
vykonáno – jak zvenčí, tak zevnitř, aby po nich nezůstala ani stopa. Až padnou, tak ve světě 
bude panovat velké veselí a radovánky. Mnozí usoudí, že byly zničeny. Lidé si pak nebudou 
všímat jejich mrtvých těl. 

Ale to by bylo pošetilé. Neboť ony se znovu pozvednou, aby vytvořily novou zemi a nová 
nebesa, až brány mého ráje budou otevřeny. 

Nikdo nemůže zničit, a ani nezničí můj vyvolený lid na zemi. Mohou jim způsobit bolest, 
týrání, smrt a dokonce strhnout všechny budovy a chrámy, postavené jimi ke cti mého Otce. 
Ale oni pak povstanou a znovu si vyžádají své právoplatné trůny, až budou se Mnou v ráji 
panovat. 

Nikdy neodmítejte Boha. Nikdy neodmítejte jeho církve, neboť když to uděláte, vydáte se na 
cestu klamu do věčného zatracení. 

Váš Spasitel  
Ježíš Kristus 
 
366. Kniha Pravdy je odhalovaná tobě, sedmému poslu konce časů 
Pondělí, 5. března 2012 v 15:30 
 
Má vroucně milovaná dcero, přicházím dnes, abych tě utěšil v tomto čase útrap, které na 
tebe doléhají ze všech stran. Věz, že Janu Evangelistovi byla dána nezapečetěná kniha – 
Kniha Pravdy, aby ji svět nyní, v těchto časech, vyslechnul. 

Tato kniha mu byla dána už nezapečetěná, protože pečetě již byly otevřeny. Potom byly 
uzavřeny a neměly být rozlomeny až do konce. Tento čas pro tebe nadešel, abys otevřela 
Knihu Pravdy a odhalila její obsah všem Božím dětem, aby připravily své duše na věčný život. 
Tato Kniha Pravdy je odhalována tobě, sedmému poslu časů konce. Zvukem tvého hlasu 
bude Pravda konečně vyjevena a tajemství obsažená v Knize Zjevení budou předložena  
nevěřícnému světu. Ale ne na dlouho. Navzdory odpadlictví, které postihne nejen věřící, ale i 
posvěcené služebníky uvnitř církve, je čas k velkému vyznání hříchů blízko.  

Až se tato zpověď uskuteční, dojde k velkému obrácení po celém světě. Pak budou lidé 
hladoví po Pravdě obsažené v nezapečetěné knize, slíbené světu pro tyto časy konce. Ty jsi 
posel, kterému byl dán úkol nejen připravit svět na spásu duší, ale který také ohlásí mou 
vládu. 

Váš milovaný Ježíš 

367. Pozorujte, jak se muž míru sám představí světu 



Úterý, 6. března 2012 v 15:20 
 
Má vroucně milovaná dcero, musíš pokračovat v plnění mých svatých instrukcí a nikomu 
nedovolit, aby tě zastavil v této misi, i když na tebe budou neustále útočit ze všech stran. 
 
Nikdy nepochybuj o mém Slovu, a to ani tehdy, když nechápeš, co má poselství znamenají. 
Má dcero, všechno, co ti je dáváno, aby svět uslyšel, bylo předpověděno. Lidstvo nutně 
potřebuje porozumět tomu, co je obsaženo v Knize Janově. Všechno, co bylo předpověděno, 
se musí stát. Pozoruj nyní, jak člověk míru se sám představí světu. 

Uvidíte ho, jako mírotvorce na Středním východě. Bude to falešný mír a bude rouškou lži, 
kterou představí, aby zakryl skutečný důvod pro klam, kterého se dopustí. 

Modlete se za mého svatého vikáře, papeže Benedikta XVI., neboť bude čelit strašnému 
pronásledování. Tento čas je nyní blízko. Modlete se všichni, protože vaše modlitby oslabí 
tvrdost těchto časů, které tak mohou být zmírněny. Má dcero, o časech konce není mnoho 
známo. Mnozí jsou vystrašení, a měli by takoví být, ale jen tehdy, jsou-li jejich duše nečisté. 

Těm, kteří jste v Božím Světle, pravím: Máte se na mnoho těšit, protože to bude znamenat 
vyhnání hříchu ze země. Konečně svět vstoupí do nového začátku, naplněného mým Božím 
Světlem. Už není mnoho času, než se tyto věci stanou. 

Všechno na čem záleží, je, aby všechny Boží děti uviděly pravdu včas a obrátily se. Jinak 
nebudou mít účast na nové zemi a novém nebi, které se spojí, aby se staly jedno. Neboť pak 
přijdu, abych soudil. A tak jen ti, kteří se přihlásí ke Mně, svému Spasiteli, Ježíši Kristu 
a k mému Věčnému Otci, budou mít život. 

Modlete se za všechny vaše duše. To je vše, na co se právě teď potřebujete soustředit 
a zcela Mi důvěřujte. 

Váš Ježíš 

368. První pečeť představuje odpadlictví 
Středa, 7. března 2012 v 15:40 
 
Má nejvroucněji milovaná dcero, řekni mým dětem, že nikdo nemá takové znalosti, nebo 
pravomoc, aby odhalil pravdu, obsaženou v Knize Zjevení. Nezáleží na tom, za jak učené se 
mohou sami sebe považovat, jsem to jen Já, Ježíš Kristus, Spasitel a Vykupitel lidstva, kdo 
má oprávnění odhalit světu to, co je obsaženo v Knize Pravdy. 

Jen Já, Beránek Boží, mám právo přinést pravdu, danou mému učedníku Janu Evangelistovi, 
nástroji pravdy, dnešnímu světu. První pečeť představuje odpadlictví, které můžete vidět 
nejen mezi nevěřícími, ale i mezi těmi, kteří tvrdí, že Mě znají a těmi, kteří veřejně hlásají 
svou lásku ke Mně. Toto je čas, kdy pravda víry bude překroucena, kdy vám, mé děti, je 
nabízena oslabená věrouka, která je urážkou mého učení. Říkám vám, mé děti, až uvidíte, 
jak se rozmáhají nové falešné víry a náboženské doktríny, budete vědět, že nyní nadešel čas, 
aby první pečeť byla odhalena. 

Podívejte se kolem sebe, a co vidíte? Náboženství, která uctívají nové bohy, o kterých jste 
nikdy neslyšeli. Náboženství založená na sci-fi, která se rovnají nesmyslu a která jsou 
vyprázdněná z podstaty. Duchovní bytosti, které nejsou z tohoto světa, ale o kterých mnozí 
věří, že zastupují nebeskou říši mého Otce. Uvědomte si, že žijete ve světě fantazie. Žádná 
z těchto metafyzických věr nereprezentuje Pravdu. Každá doktrína, která vás učí, jak je 
důležité, abyste sami sebe postavili před všechno ostatní, je doktrínou pocházející od Satana. 



Neposlouchejte to. Odvraťte se od toho krutého podvodu. Vy, kteří vyhledáváte falešné bohy 
a zasvěcujete své životy jejich zbožňování, jste pro Mne ztraceni. Pokud s tím nepřestanete 
a nebudete Mě prosit o vedení, nemohu vás zachránit. 

Vám a všem, kteří se nyní vědomě vzdálí od krále temnot, bude dán dar rozlišení, budete-li 
Mě o něj prosit v této modlitbě z modlitební kampaně (36):                  

Pomoz mi uctívat pravého Boha 

"Ježíši, pomoz mi, neboť jsem ztracen a zmatený.   

Neznám pravdu života po smrti.        

Odpusť mi, jestli jsem Tě zranil uctíváním falešných bohů, kteří nejsou pravým Bohem.  

Zachraň mě a pomoz mi, abych jasně uviděl pravdu a zachraň mě z temnoty mé duše.   

Pomoz mi, abych vešel do Světla tvého milosrdenství. Amen." 

Je pouze jeden Bůh, Otec, Syn a Duch Svatý v jediné Nejsvětější Trojici. 

Jakýkoliv jiný bůh přichází od Satana a nezáleží na tom, v jak přitažlivé podobě. Prosím, 
nepromarněte váš věčný život slibem věrnosti těmto vírám, které ctí praktiky New Age 
včetně reiki, jógy, meditace New Age, tarotových karet, jasnovidectví, psychického čtení 
a uctíváním andělů spojeným s povznesenými mistry. 

Pomalu ale jistě jsou tyto okultní praktiky přijímány nejen vaší společností, ale i katolickou 
církví a ostatními křesťanskými církvemi. Tyto falešné náboženské doktríny se rozšiřují tak 
rychle, že pohltily milióny Božích dětí, které našly mezi nimi tolik falešné útěchy, že již více 
neuznávají existenci jediného pravého Boha. 

Váš Ježíš 

369. Mému Druhému příchodu nemůže být zabráněno, ani nemůže být zastaven 
Středa, 7. března 2012 v 20:30 
 
Má vroucně milovaná dcero, budu tě chránit zvláštními milostmi, které jsou třeba, aby ti daly 
sílu k tomu, aby sis poradila se silami zla, které se chystají zastavit tuto svatou misi.  

Je důležité pochopit, že lidské názory nejsou důležité. Vše, na čem záleží, je mé nejsvětější 
Slovo. Mé Slovo je Pravda. Já jsem Pravda. Každý, kdo vám říká, že tato poselství nejsou 
v souladu s mým učením, je lhář. 

Oni Mě neznají. Možná si myslí, že ano, ale znát Mě mohou jen tehdy, zůstanou-li pokorní 
srdcem. Ti, jejichž názor je v rozporu s mým Slovem, jsou vinni hříchem pýchy. Pýcha 
oslepuje dokonce i mé posvěcené služebníky k pravdě mého svatého Slova. Mé sliby lidstvu, 
že přijdu znovu ve slávě, abych soudil živé i mrtvé, se musí stát. 

Tomuto mému Druhému příchodu nemůže být zabráněno, ani nemůže být zastaven. Má 
varování lidem, která jsou jim dávána proto, že miluji každou duši, jsou závažná. Musím 
náležitě připravit všechny Boží děti na tuto nejslavnější událost. Mnozí se ti pokusí postavit 
do cesty. Mnozí budou zkoušet zdiskreditovat mé svaté Slovo a mnozí se budou pokoušet ti 
uškodit, aby zabránili, aby mé Slovo bylo slyšeno. Všechny tyto pokusy budou marné. 

Jen Já, Ježíš Kristus, mám moc poskytnout věčnou spásu celému lidstvu. Jen Já mám moc, 
abych připravil duše celého lidstva na jejich dědictví v ráji. Nikdo, dokonce ani Satan, král 



temnoty, nebo jeho přisluhovači, nemůžou zabránit, aby se to stalo. Měj vždy na paměti, že 
ochráním všechny, kdo se drží mého svatého Slova.  

Můžete být vyděšeni globálními událostmi, až síly temnoty zahalí vaše země. Události vás 
rozruší, ale nikdy nesmíte mít strach, neboť vás vezmu s sebou do mého nového království 
na zemi. Všechno, o co vás žádám je, abyste Mi důvěřovali. Nechejte Mě, abych vás vedl. 

Dovolte Mi, abych vám ukázal, jak očistit vaše duše pomocí modlitební kampaně, kterou vám 
dávám. Potom všechno svěřte Mně. 

Nezapomeňte, že moje láska k vám všem je tak velká, že nikdo nemůže nikdy oslabit tuto 
čistou lásku a soucit, který chovám v mém Nejsvětějším Srdci ke každému z Božích dětí. 

Váš milovaný Ježíš 
Vykupitel lidstva 
 
370. Bůh Otec: Moje Pečeť ochrany je předpověděna při rozlomení druhé pečetě 
Čtvrtek, 8. března 2012 v 19:52 
 
Moje nejdražší dcero, na tento okamžik svět čekal dva tisíce let. 

Někteří se strachem ve svých srdcích, jiní s očekáváním a se zvědavostí, kdy tato chvíle 
přijde – a nyní je zde.  

Je to čas, kdy posílám tebe, Marie, svého proroka času konce, aby konečně představil Knihu 
Pravdy, která odhaluje obsah Knihy Zjevení. Já jsem Bůh, ke kterému všechny mé děti 
hlasitě volají v těchto strašných časech. Jsem to Já, ke komu, mé sužované děti, musíte teď 
volat. 

V tomto čase shromažďuji svoji rodinu, abychom se mohli sjednotit v závěrečném boji za 
zničení draka, který mučil zemi už tak dlouho. 

Děti, nebojte se. K žádné újmě nepřijdou ti, kteří nesou moji Pečeť, Pečeť živého Boha. 

Satan a jeho padlí andělé, kteří v této době zamořili svět, nemají žádnou moc nad těmi, kteří 
mají značku živého Boha. 

Děti, musíte Mi naslouchat a přijmout moji Pečeť, neboť zachrání nejen vaše životy, ale také 
vaše duše. 

Modlete se každý den modlitbu za obdržení mé Pečetě (*). 

Postarejte se, aby každý člen vaší rodiny a vaši milovaní porozuměli důležitosti mé Pečetě. 

Vaše láska ke Mně, vašemu Nebeskému Otci, bude vaší zachraňující milostí a dá vám sílu, 
kterou potřebujete. Moje pečeť ochrany je předpověděna při rozlomení druhé pečetě. 

Jezdec na rudém koni je temný anděl pomsty, který zahubí mé děti v mnoha válkách, které 
přijdou. Ale který mine ty z mých dětí, které mají moji Pečeť na svých čelech.  

Připravte se teď, neboť tyto války jsou již v běhu a více jich je plánováno v každém koutu 
světa, zejména na Středním východě a v těch zemích, po nichž můj drahý Syn, Ježíš Kristus, 
kráčel během času svého pobytu na zemi. 

Váš milovaný Otec 
Bůh Nejvyšší 



 
(*) Modlitba k Bohu Otci za Pečeť ochrany (přijatá původně Marií Božího Milosrdenství 
20. února 2012 v poselství 351). 

Modlete se tuto modlitbu modlitební kampaně (33) k přiznání mé Pečetě 
a přijměte ji s láskou, radostí a vděčností. 

"Ó, můj Bože, můj milující Otče, s láskou a vděčností přijímám tvou božskou pečeť ochrany.  
 
Tvé božství obklopuje mé tělo a duši navěky.  
 
Skláním se v pokorném díkůvzdání a nabízím Ti svou hlubokou lásku a věrnost k Tobě, 
mému milovanému Otci.  
 
Úpěnlivě Tě prosím, ochraňuj mě a mé milované touto mimořádnou pečetí a já se zavazuji, 
že svůj život zasvětím tvé službě na věky věků.  
 
Miluji Tě, drahý Otče.  
Utěšuji Tě v těchto časech, drahý Otče.  
 
Obětuji Ti tělo a Krev, duši i božství tvého milovaného Syna na smír za hříchy světa a za 
spásu všech tvých dětí. Amen." 
 
371. Matka Spásy: Modlete se růženec napříč všemi národy ode dneška do 
Velikonoční neděle. 
Pátek, 9. března 2012 v 19:15 
 
Mé sladké dítě, jak pláču, když vidím, jak se stupňuje nenávist, nejen proti tobě, ale i proti 
svatému Slovu mého milovaného Syna, Ježíše Krista. 

Nyní víš, jak trpěl v zahradě Getsemanské a jak trpí ještě dnes, když každý jeho pokus 
zasáhnout ve prospěch záchrany duší je zmařen Zlým. 

Nyní, když jsou tajně osnovány války, je důležité, abyste se před Velikonocemi modlili můj 
svatý růženec každý den. 

Děti, kdybyste mohly zasvětit každý den mému svatému růženci a každý pátek se modlily 
všechna čtyři tajemství mezi dneškem a Velikonocemi, pak mnoho zkázy ve světě může být 
a bude zmírněno. 

Velkou radost mému Synovi přinášejí ti, kteří přijímají jeho svaté Slovo s láskou a čistotou 
srdce. 

Velké milosti budou uděleny těm čistým duším, které Mu zcela důvěřují bez žádných 
pochybností ve svých srdcích.  

Vy, mé děti, jste zbytkem, malým zárodkem věřících, který pomůže, aby se rozrostla armáda, 
které je teď třeba, aby byl hřích ze světa vymýcen. 

Vaše modlitby, a zejména můj nejsvětější růženec jsou zbraněmi, které potřebujete, abyste 
zničily Zlého a ty, které infikuje v každém koutu země. 

Jděte nyní, mé děti a organizujte celosvětové modlitby tak, aby můj růženec se modlil napříč 
všemi národy od této chvíle až do Velikonoční neděle. 



Jdi v pokoji, mé dítě. Milosti, které jsou ti teď dávány, ti pomůžou, aby sis poradila 
s každodenními útoky Satana, jehož hněv vůči této práci vzrůstá. 

Vaše nebeská Matka 
Matka Spásy 
 
372. Až se války rozšíří, přijde čas k otevření druhé pečetě. 
Sobota, 10. března 2012 v 15:30. 
 
Má vroucně milovaná dcero, jakmile se války rozšíří a zintenzivní, přijde čas k otevření druhé 
pečetě. Temný anděl pomsty přichází z jednoho zdroje, má dcero, a všechny tyto války spolu 
souvisí. Nevznikly z regionálního neklidu, byly plánovány západem. 

Tyto války byly úmyslně vyvolány se záměrem ovládat, a mnoho z těchto národů je líčeno 
jako démonické, spolu se lžemi, šířenými o jejich politických vůdcích. 

Děti, tyto války byly vychytrale vytvořeny, všechny najednou, s cílem odstranit jednoho 
vůdce za druhým. Budou představena a potleskem přivítána mírová řešení, ale ta budou 
falešná. Vy, mé děti, budete podvedeny. 

Zvěsti o válce jsou právě jen – zvěsti. Jak zvěsti vznikají? Kdo je vytváří a proč? Proč si 
myslíte, že tak mnoho zemí bylo současně zapleteno do těchto válek? To nebyla náhoda. 

Je to plán organizovaný antikristem ke kontrole a ovládnutí těch národů, které jsou bohaté 
na přírodní zdroje. Až tyto země ovládnou, stanou se velmi mocní. 

Jakmile se tyto války rozšíří a stanou se obtížnými, pak se antikrist sám dá poznat jako 
mírotvorce. 

Jen málo z vás zná pravdu, protože antikrist a jeho organizace udržují kontrolu nad světem 
komunikací. Modlete se nyní, abyste učinily jejich plány neúčinnými, protože války se začnou 
rozrůstat. 

Vězte, že Izrael, tak ovlivněný západem, bude Spojenými státy odmítnut a zrazen, když to 
bude nejméně očekávat. Pak dojde k tomu, že holocaust, o kterém mluvím, se uskuteční. 

Modlete se, modlete se, modlete se za lid Izraele, který bude i nadále trpět za své hříchy až 
do mého Druhého příchodu. 

Váš milovaný Ježíš 

373. Matka Spásy: Nikdy předtím nebylo tolik odporu proti Božím zjevením 
Pondělí, 12. března 2012 v 19:00 
 
Mé dítě, je to v tomto čase, kdy všichni Boží vizionáři, proroci a vybrané duše budou trpět 
největším pronásledováním. 

Satanovy dny jsou již téměř u konce a on použije každou zbraň, zejména některé posvěcené 
kněze, aby se pokusil znevážit mé Slovo - Slovo vaší milované Matky a Slovo mého drahého 
Syna Ježíše Krista. 

Nikdy předtím nebylo tolik odporu k Božím zjevením, jako je tomu dnes. 

Temnota i nadále zaplavuje mou církev a mnozí uvnitř církve dělají vše, co mohou, aby utišili 
slova vizionářů. Oni nechtějí, aby Pravda vyšla najevo a zabrání, aby modlitby, dané 
vizionářům pro záchranu duší, byly zveřejněny. 



Modlete se, děti, aby jejich úsilí nemařilo práci mého Syna, nebo neoslepilo věřící vůči daru 
Ducha Svatého, který je stále vyléván na duše, které vidí tato poselství. Vaše modlitby 
a věrnost mému drahému Synu nebyly nikdy tak důležité jako teď, kdy tento mrak temnoty 
padá na církev mého Syna. 

Modlete se, modlete se, modlete se, aby Světlo mého Syna ji prozářilo, aby ztracené duše 
mohly být osvíceny jeho nejsvětějším Slovem. 

Děkuji ti, že jsi odpověděla na mé volání, mé dítě, zvláště v tomto čase velkého smutku ve 
tvé duši, způsobeném utrpením, které jsi musela snášet rukama těch, kteří předstírají, že 
mluví ve jménu Pána. 

Vaše nebeská Matka 
Matka Spásy 
 
374. Jistá část v mé církvi vyvine společné úsilí, aby tě umlčela. 
Úterý, 13. března 2012 v 18:30 
 
Má vroucně milovaná dcero, dnes sis konečně uvědomila, nejen jak velice je mému 
nejsvětějšímu Slovu odporováno, ale také jak je jistými členy v mé církvi odmítáno. 

Ti, kteří nejsou schopní padnout k mým nohám a prosit o slitování, prohlašují sami sebe za 
hodny soudit moje svatá Slova dávaná lidstvu k záchraně duší. 

Já jsem Bůh plný milosrdenství, plný touhy zachránit všechny mé děti a jsem pomalý 
v hněvu. Dnes byla zkoušena moje trpělivost, když byl učiněn další útok, tentokrát od 
člověka, který prohlašuje, že mluví v mém jménu, s cílem diskreditovat tato poselství. 

Ty, má dcero, se od tohoto dne nesmíš nechat zatáhnout do rozhovoru s jakýmkoliv takovým 
reprezentantem bez toho, že by sis nejdříve vyžádala mé svolení. 

V jisté části uvnitř mé církve nyní existuje společné úsilí s cílem tě umlčet. 

Mé děti, toto je čas, kdy víra mých nejhorlivějších následovníků, včetně členů mé církve bude 
vydána zkoušce, jaká nebyla viděna od doby mého ukřižování. 

Právě tak, jako bylo se Mnou brutálně zacházeno a jak jsem byl odsouzen k smrti proto, že 
jsem se odvážil říkat pravdu, když jsem přišel poprvé, tak také stejné zacházení bude 
vyměřeno mým prorokům v době, která povede k mému Druhému příchodu. 

Budou se jim posmívat, budou zesměšňováni a pokládáni za blázny, když budou šířit mé 
Slovo. 

Budou obžalováni z kacířství těmi, kdo hlásají mé učení, ale kteří nerozpoznali mé Slovo 
dávané dnešnímu světu. Strachujte se vy, kteří se pokoušíte uzavřít cestu, kterou Já teď 
pokládám před vás, abych zachránil lidstvo. 

Budete potrestáni. 

Budete se muset zodpovídat Mně za nespravedlnost, kterou působíte těm, kdo byli posláni, 
aby hlásali Boží Slovo v tomto času konce. Odmítněte proroky Pána a tím odmítnete Slovo 
Pána. 

Vaše namyšlenost vás dělá slepými k Pravdě a nemáte právo Mě zastupovat. Velice Mě 
urážíte a vaše odmítnutí mého svatého Slova Mě hluboce zraňuje.  



Pláču kvůli vašemu krutému odmítání, jehož se Mi dostává, zatímco současně kážete 
oslabenou verzi pravdy mých učení. Musíte nyní strávit čas v eucharistické adoraci dříve, než 
se Mnou budete moci komunikovat, abyste Mi umožnili vás vést na cestě k rozlišení. 

Přezkoumejte důvody, pro které jste odmítli má slova. Je to proto, že nechcete slyšet pravdu 
o schizmatu, které má sevřít katolickou církev? Je to proto, že nepřipustíte, že církev byla 
infikována podvodníkem? Nechápete, že to všechno bylo předpověděno? 

Musíte se modlit, abyste uviděli Pravdu a přišli ke Mně pro vedení ještě dříve, než bude příliš 
pozdě. 

Váš Ježíš 
Vykupitel celého lidstva 
 
375. Láska je mocnější než nenávist. 
Středa, 14. března 2012 v 15:30 
 
Má vroucně milovaná dcero, pevně tě objímám na mé hrudi, protože snášíš tuto bolest 
v jednotě se Mnou. 

Mé děti, a zvláště moji následovníci, pociťují jeden k druhému něhu, kterou si nedovedou 
vysvětlit. Mohou být cizinci žijící na opačných koncích světa, přesto láska, kterou cítí, je má 
láska. Milují jeden druhého, jako to v každé milující rodině dělají přirození bratři a sestry. 

Já jsem Světlo, které vytváří tuto spontánní lásku, která přivádí duše jednu k druhé. Je to 
můj Duch Svatý, který sjednocuje všechny Boží děti, jako jednu rodinu. Vy, mé děti, jste 
moje rodina. 

Nejsvětější Trojice je v čele rodiny, a když vaše láska je čistá a pokorná, jste automaticky 
částí této svaté rodiny. Láska Otce prochází Mnou. Když milujete Mě, vezmu vás do náruče 
mého Otce, jenž umístí pečeť ochrany kolem vás a vaší rodiny (*). 

Mé srdce je plné něhy, když se s radostí dívám na lásku, jakou zahrnujete jeden druhého. 

Přinášíte Mi takovou útěchu od muk, které musím snášet, když moje ubohé děti jsou 
pronásledovány v zemích rozpolcených válkou. 

Sjednoťte se nyní se Mnou, aby se moje rodina oddaných následovníků spojila jako jeden, 
a nezáleží na tom, jaký je jejich původ, nebo z jaké země pocházejí, aby zvítězili nad 
nenávistí ve světě. 

Láska je mocnější než nenávist. Nenávist slábne, když se na ni odpovídá s láskou. Chová-li se 
k vám někdo nespravedlivě, musíte odpovědět s láskou a Satan se schoulí v bolesti. 

Když cítíte pokušení pomstít se těm, kteří vás zranili, pak se místo toho musíte za ně modlit, 
odpustit jim a ukázat jim lásku. Láska, která proniká mou rodinou na zemi, je velmi mocnou 
silou. Nikdy si ani na okamžik nesmíte myslet, že nenávist může porazit lásku. 

Moc, kterou třímá nenávist, i když je ohavné a bolestivé ji vidět, může být poražena mocí 
lásky. Jak může láska oslabit nenávist v dnešním světě? Odpovědí je modlitba. Milujte Mě. 
Naslouchejte Mi. Odpovězte na prosby mé milované Matky a prosby Mé, jejího Syna, 
prostřednictvím různých modliteb, které jste dostali. 

Zde je mimořádná modlitba modlitební kampaně za sjednocení Božích dětí. Rozšíří lásku do 
každého koutu světa a rozptýlí nenávist, která vzrůstá každým dnem. Tato nenávist, 



vyvolaná Satanem skrze slabost lidí, způsobující ukrutnosti jako mučení, vraždy, potraty 
a sebevraždy, může být odvrácena touto modlitbou modlitební kampaně (37):  

Za sjednocení Božích dětí 

"Ó, drahý Ježíši, sjednoť v lásce všechny tvé milované následovníky, abychom mohli rozšířit 
pravdu tvého zaslíbení věčné spásy po celém světě. 

Modlíme se, aby vlažné duše, které se bojí oddat se Ti myslí, tělem i duší, odhodily svůj 
krunýř pýchy a otevřely svá srdce ke tvé lásce a staly se částí tvé svaté rodiny na zemi. 

Obejmi všechny ty ztracené duše, drahý Ježíši a dovol nám, jejich bratrům a sestrám, aby je 
naše láska pozvedla z divočiny a spolu s námi je vzala do lůna lásky a Světla Nejsvětější 
Trojice. 

Vkládáme všechnu naši naději, důvěru a lásku do tvých svatých rukou. Prosíme Tě snažně, 
abys umocnil naši oddanost, abychom tak mohli pomoci zachránit více duší. Amen." 

Miluji vás, děti. Nesmíte nikdy klesat na mysli, když vidíte zlobu kolem vás. Vaše modlitby 
mohou zlobu zmírnit. Vaše láska ji přemůže. 

Váš milující Spasitel 
Ježíš Kristus 
 
(*) viz modlitbu (33) modlitební kampaně 

376. Manželství osob stejného pohlaví je těžkým hříchem. 
Pátek, 16. března 2012 v 22:20 
 
Má vroucně milovaná dcero, utrpení a bolest mých ubohých následovníků, kteří musí 
bezmocně přihlížet, jak nové zákony odporují mému učení, dosahuje ve světě nebývalé 
úrovně. 
Nejen že musíte být svědky hříchu, děti, ale musíte se ještě dívat, jak je vám hřích 
předkládán, kdy jste jej nuceni přijmout tak, jako by to bylo něco přirozeně lidského. 

Narážím zvláště na jeden hřích – manželství osob stejného pohlaví, které je prezentováno 
jako přirozené právo. 

Pak se od vás očekává, abyste přijali tuto ohavnost, když je postavena před trůn mého Otce 
v kostele. Těmto lidem nestačí omlouvat manželství osob stejného pohlaví v očích zákona, 
oni chtějí ještě nutit Boha Otce, aby jim dal své požehnání. Nikdy by to nemohl udělat, 
protože v jeho očích je to těžký hřích. 

Jak se opovažují tito lidé myslet, že je přijatelné vystavovat na odiv tento ohavný čin 
v chrámech mého Otce? Děti, Já miluji každou duši. Miluji hříšníky. Ošklivím si jejich hřích, 
ale hříšníky miluji. 

Sexuální jednání osob stejného pohlaví není přijatelné v očích mého Otce. Modlete se za tyto 
duše, protože je miluji, ale nemohu jim dát milosti, po kterých touží. 

Musí vědět, a nezáleží na tom, jak velice se pokoušejí omlouvat manželství osob stejného 
pohlaví, že nejsou oprávněni mít účast na svátosti manželství. Svátost musí přicházet od 
Boha. Pravidla k přijetí svátostí musí vycházet z učení mého Otce. 

Nemůžete nutit mého Otce, Boha Nejvyššího, aby vám dal své požehnání, nebo dovolil 
přistoupit k jeho svátostem, když nejsou uctívána způsobem, jaký jim náleží. 



Hřích je nyní prezentován ve světě jako dobrá věc. Jak už jsem řekl dříve, svět je postaven 
na hlavu. Dobro je prezentováno jako zlo a ti lidé, kteří se pokoušejí žít podle zákonů Boha 
Otce, jsou zesměšňováni. 

Zlo, a nezáleží na tom, jak je vyšňoříte, se nemůže v očích mého Otce změnit v čin dobra. 
Můj Otec potrestá ty, kteří nepřestanou stavět před Ním na odiv své hříchy. Dbejte tohoto 
varování, neboť vaše hříchy, jichž se dopouštíte, když odmítáte poslouchat Boha, nebudou 
moci být, a nebudou odpuštěny. 

To proto, že odmítáte přijmout hřích za to, čím je. 

Váš Spasitel 
Ježíš Kristus 
 
377. Přijdu v oblacích obklopen všemi anděly a svatými v nebi. 
Neděle, 18. března 2012 v 16:00 
 
Má vroucně milovaná dcero, mé děti musí vědět, že důvodem, proč je svět duchovně 
prázdný je to, že už nepozná rozdíl mezi správným a špatným. Kdyby nebylo mého Světla, 
které naplňuje každou duši, včetně hříšníků, by svět přestal existovat. Je to mé Světlo, které 
udržuje svět naživu. 

Mnoho mých následovníků, kteří sami sebe zasvětili k utrpení v jednotě se Mnou, také 
pomáhá toto Světlo udržovat naživu. 

Krátce před tím, než se vrátím, mé Světlo na světě na dobu tří dnů zmizí. To se stane na 
samém konci a nesmí být zaměňováno s Varováním. 

Bude to během těchto tří dnů, kdy nastane pláč a skřípění zubů a lidé budou zmateně hledat 
mé Světlo, přesto, že Mě odmítali. Bude to čas Pravdy. Moji následovníci se nesmí obávat 
těchto tří dnů, neboť i když si nemusí být vědomi mé přítomnosti, Já budu s nimi. 

Potom, po těchto třech dnech, se vrátím na zem přesně tou cestou, kterou jsem vstoupil na 
nebesa. Přijdu v oblacích obklopen všemi anděly a svatými v nebi ve veliké slávě. Jak krásný 
a radostný bude tento den, až přijdu panovat na zem podle vůle mého Otce. 

Nikdo nebude pochybovat, že jsem to Já. Nebudou mít ani žádné pochybnosti o své 
budoucnosti. To bude den, kdy přijdu, abych soudil. Rozdělím můj lid na ty, kteří Mě milují 
a na ty, kteří Mě nenávidí. 

Ti, kteří Mě odmítli a vzdávali hold všemožným zlým věcem, budou vykázáni do věčných 
ohňů pekla. Zbytek půjde se Mnou a spolu se vzkříšenými spravedlivými bude žít se Mnou 
v ráji. To je cíl, na který se všechny duše musí těšit, až přijdu znovu, jak jsem vám slíbil. 

Křesťanům pravím toto: 

Vězte, že tato velká a nádherná událost se stane brzy. Vaše generace bude svědkem mého 
slavného návratu. Nikdy neodhalím den mého návratu, neboť pouze můj Otec jej zná, ale 
mohu vás ujistit, že čas k mému Druhému příchodu je blízko. 

Mým posvěceným služebníkům říkám: Je vaší povinností připravit můj lid, ty duše, za které 
jste zodpovědní, aby byly zahrnuty do knihy života. 

Naléhavě vás prosím, abyste silou komunikace a modlitby usilovně pracovali a připravili svět 
na můj Druhý příchod. 



Váš milující Spasitel 
Ježíš Kristus 
Vykupitel všeho lidstva 
 
378. Matka Spásy: Modlete se za papeže Benedikta XVI., který je v nebezpečí, že 
bude vyhnán z Říma. 
Úterý, 20. března 2012 v 20:30 
 
Mé dítě, teď je ticho, podobné klidu před bouří, kdy zanedlouho bude katolická církev 
uvržena do krize. 
 
Prosím všechny z mých dětí, ať už jsou kdekoliv, aby se modlily za papeže Benedikta XVI., 
který je v nebezpečí, že bude vyhnán z Říma. On, nejvyšší vysvěcený správce katolické 
církve, je nenáviděn v mnoha kruzích uvnitř Vatikánu. Ďábelské spiknutí, plánované už více 
než rok, se brzy zviditelní na celém světě. 

Modlete se, modlete se, modlete se za všechny posvěcené Boží služebníky v katolické církvi, 
kteří budou pronásledováni v důsledku velkého rozdělení uvnitř církve, ke kterému brzy 
dojde. 

Celý svět bude svědkem velkého schizmatu, které se ale jako takové neprojeví okamžitě. 
Falešný papež čeká, aby se sám zviditelnil světu. Děti, nenechejte se oklamat, protože on 
nebude od Boha. Klíče Říma byly vráceny mému Otci, Bohu Nejvyššímu, který bude vládnout 
z nebe. 

Na všechny svaté kněze, biskupy a kardinály, kteří vroucně milují mého Syna, bude vložena 
velká odpovědnost. Budou potřebovat hodně odvahy a božské síly, aby vedli duše k Novému 
ráji. Ta druhá temná strana se postaví proti každému úsilí těchto svatých stoupenců 
k přípravě duší na Druhý příchod mého vroucně milovaného Syna. 

Naléhavě prosím všechny mé děti, aby se modlily o sílu, kterou budou potřebovat, až teď 
antikrist a jeho společník, falešný prorok, vystoupí do popředí. Musíte prosit mě, Matku 
Spásy, o modlitby, abyste zajistili, že katolická církev bude zachráněna a že pravé Slovo 
mého Syna bude zachováno. 

Pravda slibu mého Syna o jeho návratu ve velké slávě bude pozměněna. 

Vám, mým drahým dětem, bude dána řada nepravd, a bude od vás očekáváno, že je 
přijmete a budete je ctít ve svatém jménu mého Syna. 

V rámci modlitební kampaně se musíte během celého příštího měsíce každý den modlit moji 
modlitbu (38), abyste zajistili, že svatí Boží kněží neupadnou do hrozného klamu, který je 
plánován falešným prorokem a jeho následovníky: 

Za záchranu katolické církve 

"Ó, Blahoslavená Matko Spásy, prosím oroduj za katolickou církev v těchto těžkých časech 
a za našeho milovaného papeže Benedikta XVI., abys zmírnila jeho utrpení. 

Prosíme tě, Matko Spásy, pokryj posvěcené Boží služebníky tvým svatým pláštěm, aby jim 
byly dány milosti zůstat silní, věrní a stateční během zkoušek, kterým budou čelit. 

Oroduj také, aby se starali o své stádo v souladu s pravým učením katolické církve. Ó, svatá 
Matko Boží, dej nám, tvému zbytku církve na zemi, dar vůdcovství, abychom mohli pomoci 
vést duše ke království tvého Syna. 



Prosíme tě, Matko Spásy, udržuj Zlého daleko od následovníků tvého Syna v jejich úsilí 
uchránit své duše tak, aby byli hodni vstoupit do bran Nového ráje na zemi. Amen." 

Jděte, děti, a modlete se za obnovu církve a za bezpečí posvěcených služebníků, kteří budou 
trpět pro svou víru pod vládou falešného proroka. 

Maria, Matka Spásy 

379. Čas k rozkolu v církvi je již téměř zde a vy musíte být teď připraveni. 
Úterý, 20. března 2012 v 21:20 
 
Má vroucně milovaná dcero, rád bych v této chvíli sevřel všechny mé stoupence 
a následovníky ve své náruči, ať už jsou kdekoliv. Děti, potřebuji vaši útěchu. Potřebuji, 
abyste Mě utěšili v mém utrpení, když prolévám slzy za moji církev na zemi. 

Někteří z mých posvěcených služebníků se dostali až tak daleko, že mnozí nevěří v můj 
Druhý příchod. Ti kněží, biskupové a kardinálové, kteří věří, jsou odsouváni stranou 
a přinuceni mlčet. 

Jak Já jen pláču pro tyto moje ubohé drahé stoupence, kteří zaslíbili své životy Mně a šíření 
mého učení lidstvu. Brzy se budou muset dívat na to, co říkají o mém svatém Slovu, neboť 
budou nuceni hlásat učení lháře, jehož duše nepřichází ze světla. 

Sjednoťte se, mé děti, moji milovaní kněží a všichni, kteří Mě teď milujete, a pomozte Mi 
zachraňovat duše. Abyste to udělali, nesmíte promarnit ani okamžik. Musíte ostatním říct 
o velké nádheře, která leží před každým jedním z vás při mém Druhém příchodu. 

Tato veliká a slavná událost bude tím okamžikem, kdy se konečně sjednotíte se Mnou, vaším 
drahým Ježíšem, který vás všechny tolik miluje. 

Vy, moji milovaní následovníci, musíte zůstat stále ve střehu. Budete pokoušeni, abyste Mě 
opustili, odsoudili mé pravé učení a budete nuceni uctívat a poslouchat vlka v rouchu 
beránčím. 

Tak mnoho ubohých duší nejen že padne do uhranutí falešným papežem – falešným 
prorokem, předpověděným už před tak dlouhým časem – ale on vás nechá uvěřit, že má 
božskou moc. 

Děti, čas k rozkolu v církvi je již téměř zde a vy musíte být teď připraveni. Sjednoťte se jako 
jeden. Držte se jeden druhého. Ochraňujte jeden druhého a modlete se za ty, kteří se vydají 
na špatnou cestu a budou uctívat falešného proroka. 

Bude třeba hodně modliteb, ale když uděláte, co vám říkám, můžete zachránit duše. 

Vy, moji vzácní následovníci, vytvoříte zbytek církve na zemi a budete vedeni těmi 
statečnými posvěcenými služebníky, kteří rozpoznají falešného proroka jako takového, čím 
je. 

Neobávejte se, protože Já uděluji milosti moudrosti, klidu a rozlišení každému z vás, kteří Mě 
o to poprosíte touto modlitbou: 

"Ó Ježíši, pomoz mi, abych vždy rozpoznal pravdu tvého svatého Slova a zůstal věrný tvému 
učení, bez ohledu na to, jak velice budu nucen Tě odmítat. Amen." 

Povstaňte teď a buďte stateční, vy všichni, protože Já vás nikdy neopustím. Budu kráčet 
touto trnitou cestou s vámi a bezpečně vás povedu k branám Nového ráje. 



Všechno co musíte udělat, je zcela Mi důvěřovat. 

Váš milovaný Spasitel  
Ježíš Kristus 
 
380. Řekni lidem, že nyní je vše v mých nejsvětějších rukou. 
Středa, 21. března 2012 v 20:30 
 
Přicházím k tobě tento večer, má vroucně milovaná dcero, abych řekl lidem, že nyní je vše 
v mých nejsvětějších rukou. 

Poukazuji na plány globálních skupin, které chtějí kontrolovat vaši měnu, váš systém 
zdravotní péče a vaši suverenitu.  

Děti, nebude jim dovoleno, aby vás kontrolovali, a ruka mého Otce dopadne okamžitě, jestli 
se vám pokusí ublížit. 

Všichni věřící, kteří mají ochrannou pečeť mého Věčného Otce, pečeť živého Boha, neutrpí 
žádnou škodu. Proto se musíš ty, má dcero, postarat, aby co největšímu počtu Božích dětí 
byl k ní dán okamžitý přístup v každém koutu země. 

Děti, vaše modlitby byly velmi mocné a zvláště modlitby těch, kteří se každý den modlí moje 
modlitby z modlitební kampaně, můj růženec Božího milosrdenství a svatý růženec. Již 
oddálily a zabránily atomové válce, zachránily milióny duší od ohňů pekla, stejně jako 
zabránily mnoha zemětřesením. 

Nikdy nezapomeňte, že jsou to vaše modlitby, které jsou nejsilnější zbraní proti zlu. 

Vaše láska ke Mně, Ježíši Kristu, se rozšířila díky vaší věrnosti, kterou ke Mně chováte. Vy, 
děti, jste moji stoupenci moderních dnů a nyní vám byla dána autorita a dar Ducha Svatého 
šířit mé nejsvětější Slovo. 

K tomu, abyste dostali moc Ducha Svatého, musíte se dovolávat mé pomoci, abyste vždy 
mluvili pravdu, když hlásáte mé svaté Slovo. 

Modlitba modlitební kampaně (39) je vám nyní darována, abyste mohli kráčet mezi všemi 
Božími dětmi a pomohli jim připravit jejich duše na Nový ráj a na můj Druhý příchod. 

Za přípravu na Nový ráj a na můj Druhý příchod 

"Ó, Ježíši, můj milovaný Spasiteli, prosím Tě, pokryj mě tvým Duchem Svatým, abych mohl 
hlásat s autoritou tvé nejsvětější Slovo k přípravě všech Božích dětí na tvůj Druhý příchod. 

Úpěnlivě Tě prosím, Pane Ježíši o všechny milosti, které potřebuji, abych oslovil všechna 
náboženství, vyznání víry a národnosti, kamkoliv půjdu. 

Pomoz mi, abych mluvil tvými ústy, utěšit nebohé duše tvými rty a milovat všechny duše 
mimořádnou božskou láskou, kterou vyléváš z tvého Nejsvětějšího Srdce. 

Pomoz mi zachránit duše tak blízké tvému srdci a dovol mi utěšit Tě, drahý Ježíši, když 
ztracené duše budou stále odmítat tvé milosrdenství. 

Ježíši, bez Tebe nejsem nic, ale s tvou velkorysou pomocí budu bojovat ve tvém jménu, 
abych pomohl zachránit celé lidstvo. Amen." 



Má armáda, která vyvstala z těchto mých svatých poselství, již dosáhla počtu sedmi set tisíc 
duší. 

Pomozte Mi obrátit více Božích dětí tak, aby ani jedna duše nebyla ztracena ve prospěch 
Satana v čase soudu. 

Děti, budu vás udržovat silnými ve veškeré vaší práci pro Mě. 

Miluji tě, můj drahý zbytku církve. 

Váš milovaný Ježíš 

381. Odpor proti mému Druhému příchodu bude urputný. 
Čtvrtek, 22. března 2012 v 23:00 

 
Má vroucně milovaná dcero, má bolest se nyní stala tvou v úplné jednotě se Mnou. I když to 
bude pro tebe velmi těžké, přinese ti to hodně radosti a mnoho nových milostí. 

Nyní ti udělím dar schopnosti nahlížet do duší. Předávám ti tento mimořádný dar ze dvou 
důvodů. První je nabídnout ti ochranu, kterou budeš potřebovat, když se budeš dávat do řeči 
s některými z mých následovníků. 

Ten druhý je obrátit zatvrzelá srdce, jimž budeš čelit, až budou zpochybňovat mé nejsvětější 
Slovo. 

Musíš přijmout toto nové utrpení, které zakusíš a věz, že se bude zesilovat kvůli vzrůstající 
zlobě ve světě. 

Ty, má dcero, a mnoho mých jiných vybraných duší nyní zakouší současně fyzické i duševní 
utrpení. 

Je to kvůli utrpení, které můj nejsvětější zástupce také zakouší v těchto dnech, kdy bude čelit 
své nejtěžší zkoušce. 

Přijmi můj kalich, má dcero, a vy, kdo přijímáte mé nejsvětější Slovo prostřednictvím těchto 
poselství, vězte, že šlechetnost vašeho ducha každý den zachraňuje milióny duší. Ani minuta 
vašeho utrpení nepřijde na zmar. 

Uvědomuji si, mé děti, že když vezmete můj kříž a budete Mě následovat, že tím budete 
trpět. 

Ale vězte, že tím co děláte, Mi pomáháte zachránit velkou část lidstva. Pomůžete Mi také 
v mém panování na zemi, až mistr klamu bude vyhnán a na zemi vyvstane můj Nový ráj. 

Vězte také, že vy, kteří trpíte se Mnou tím, že jdete mou cestou do ráje, půjdete tou samou 
cestou na Kalvárii, když jsem přišel poprvé. 

Dnešní křesťané dnes možná věří, že kdybych byl přišel podruhé, že by se Mnou nebylo 
zacházeno opět s takovou krutostí. Mýlí se však. 

Odpor proti mému Druhému příchodu bude urputný. 

Mé svaté Slovo bude – a již je – zesměšňováno a zpochybňováno. 

Mé děti, zejména ty s přísnou a pevnou vírou nemohou pochopit, že moji proroci budou 
většinou lidí navenek odmítnuti, právě tak, jako tomu bylo v minulosti. 



Mé Slovo, dávané vám v tomto čase je již v mnoha kruzích mé církve ignorováno a odmítáno 
zrovna tak, jako bylo odmítáno farizeji během času mého pobytu na zemi. 

Pravda mého učení, které se nikdy nezměnilo, bude považována za lež. 

Proč je tomu tak? Řeknu vám to – protože tak mnozí překroutili pravdu mých učení do té 
míry, že už více nevěří ve smrtelný hřích. 

Tak mnoho si vybralo ignorovat Pravdu obsaženou v Bibli svaté. 

Proč popíráte, na příklad, existenci 1000 let nového nebe a země? 

Toto odhalení je velmi určité a Pravda je zde, aby ji všichni viděli. 

Přesto mé svaté Slovo je zpochybňováno. 

Kniha Zjevení, stejně tak jako proroctví obsažená v Knize Daniel, vám byly dány jen 
částečně. Mnozí z vás jsou zmatení. 

Ale to je proto, že obsahy těchto knih sdělené oběma prorokům byly uzavřeny a utajeny až 
do konce časů. 

Jen Já, Ježíš Kristus, Beránek Boží, mám právo odhalit tyto obsahy lidstvu. 

Jak můžete tvrdit, že víte všechno o mém Druhém příchodu, když z toho znáte jen části? 
Když ještě nebyly odhaleny? 

Musíte naslouchat mému svatému Slovu, neboť je vám dáváno, aby zachránilo vaše duše. 

Pokud budete pokračovat v odmítání mého Slova i potom, co se Varování uskuteční, protože 
tato má poselství světu se budou i nadále odhalovat, proviníte se odmítnutím mé ruky 
milosrdenství. 

Nezáleží na tom, jak moc ve Mne věříte, nebo prohlašujete, že Mě znáte, dopustíte se hříchu 
tím, že Mě zapřete. Jako takoví budete pro Mne ztracení a nebudete způsobilí, abyste vešli 
do bran ráje. 

Je to moje povinnost, kterou mám z čisté lásky a soucitu, že se nyní snažím vás připravit na 
časy konce. 

Prosím, neodmítejte Mě už podruhé, neboť přicházím zachránit lidstvo od věčného zatracení 
a nabízím vám klíče k věčné spáse. 

Je to proto, že vás miluji, že musím být pevný a vést vás k Pravdě. 

Nečekejte až na můj Den soudu, abyste odhalili Pravdu. 

Pojďte se Mnou nyní a pomozte Mi zachránit duše celého lidstva. 

Váš učitel a Vykupitel 
Ježíš Kristus 
 
382. Nemáte mnoho času, než přijdu, abych soudil 
Sobota, 24. března 2012 v 11:45 
 
Přicházím dnes k tobě, moje vroucně milovaná dcero, abych informoval svět o mém velkém 
milosrdenství. Také si přeji informovat svět o mé spravedlnosti. 



Děti, nemáte mnoho času, než přijdu, abych soudil. 

Je to právě toto časové období mezi dneškem a mým dnem soudu, který nastane při mém 
Druhém příchodu, které musíte využít moudře, abyste připravily vaše duše. 

Jako váš božský Spasitel, je mou povinností vás vést, dávat vám poučení a odhalovat cesty, 
jejichž pomocí můžete zajistit, že budete způsobilí vejít do mého ráje. 

Neodmítejte mé proroky. To se týká zejména mých, Bohu zasvěcených, služebníků. 

Musíte Mě prosit s pokorou a čistotou duše, abych vás pokryl svým Duchem Svatým, abyste 
dostali schopnost rozlišení. 

Když to uděláte, odhalím vám pravdu mého nejsvětějšího Slova, dávaného vám nyní tímto 
prorokem. 

Potom bude vaší povinností se postarat, aby všem duším, které u vás hledají vedení, byla 
poskytnuta pomoc, aby se připravily na můj Druhý příchod. 

Nikdy se neobávejte pronést větu "Druhý příchod Krista", neboť mnozí z mého stáda nevědí, 
co to znamená. 

Tak málo z nich bylo poučeno o této velké a slavné události, nebo o důležitosti přípravy 
svých duší, aby byly ve stavu milosti. 

Nikdy se neobávejte kázat o existenci očistce a pekla. Je to na vaší odpovědnosti říci mým 
lidem pravdu. Hledejte u Mne vedení skrze modlitbu modlitební kampaně (40):  

Modlitba duchovenstva za přípravu duší na Druhý příchod 

"Ó, můj Ježíši, nejsem než pokorný služebník a potřebuji Tě, abys mě vedl tak, abych mohl 
připravit duše na tvůj slavný Druhý příchod. 

Pomoz mi obrátit duše a připravit je podle tvé svaté vůle, aby byly způsobilé vstoupit do 
nového nebe a země, které jsi slíbil celému lidstvu skrze tvou smrt na kříži. 

Uděl mi milosti, které potřebuji, abych mohl oznamovat tvé Slovo žíznivým duším a abych 
nikdy nezanedbával mé povinnosti k Tobě, drahý Ježíši, jemuž jsem se zavázal věrností 
svými svatými sliby. Amen." 

Jdi teď, můj posvěcený služebníku a přijmi úlohu, pro kterou jsi byl vybrán. 

Výzva k přípravě duší pro můj Druhý příchod je nejvýznamnější ze všech ve tvém úřadu 
a musíš ji přijmout s láskou a radostí ve svém srdci. 

Přijmi také dar, že jsi byl vybrán jako posvěcený služebník v tomto konci časů, kdy nové 
nebe a země se sjednotí do mého Nového ráje. 

Jste požehnaní, že žijete v těchto časech. 

Ale když budete pomáhat zachraňovat mé duše na zemi, budete trýzněni a na každé části 
vaší cesty vám bude klást překážky podvodník a všichni, kdo vás budou svádět, abyste svá 
srdce odvrátili ode Mne, svého božského Spasitele. 

Nikdy se nevzdávejte vaší svaté mise a vězte, že Já, váš Ježíš, vás budu doprovázet na 
každém kroku vaší cesty. 



Váš milovaný Ježíš 

383. Dokonce ani Varování neobrátí všechny nevěřící. 
Neděle, 25. března 2012 v 15:30 
 
Má vroucně milovaná dcero, dnes naléhavě prosím všechny mé následovníky, aby zasvětili 
svůj čas k modlitbě za ty, kdo nevěří ve Mne, Ježíše Krista, nebo ve věčnou spásu. 

Tyto duše jsou blízko mému srdci a jsou to ty, které potřebují být obráceny, aby mohly být 
zachráněny jako první. 

Ty, které jsou slepé, nemohou vidět, že jejich život nekončí na zemi. 

Mnohé nepřipouští, že budou existovat věčně. 

Tyto duše Mě hluboce zraňují a pociťuji hrůzu, když je vidím, jak si tomto životě na zemi ničí 
život ve svých duších. 

Dokonce ani Varování neobrátí mnoho z těch, kteří prohlašují, že jsou ateisté. 

Jejich jediná spása je skrze modlitby a utrpení smírčích duší. 

Naléhavě vás prosím, abyste se modlili za tyto duše modlitbu modlitební kampaně (41): 

 Za duše nevěřících 

"Ó, můj Ježíši, pomoz tvým ubohým dětem, které jsou slepé k tvému slibu spásy. 

Prosím Tě úpěnlivě pomocí mých modliteb a utrpení, abys otevřel oči nevěřících, aby mohli 
uvidět tvou něžnou lásku a utéci se do tvé posvátné náruče na ochranu. 

Pomoz jim, aby uviděli pravdu a hledali odpuštění za všechny své hříchy, aby mohli být 
zachráněni a být první, kteří vejdou do bran Nového ráje. 

Modlím se za tyto ubohé duše, včetně mužů, žen a dětí a prosím Tě naléhavě, abys jim 
odpustil jejich hříchy. Amen." 

Teď jdi, moje drahá armádo a soustřeď se na mé ubohé, ztracené děti. Pomozte Mi, vašemu 
Ježíši, zachránit jejich duše. 

Váš milovaný Spasitel 
Ježíš Kristus 
 
384. Matka Spásy: Požádej mé děti, aby se na Velký pátek postily, a tak odvrátily 
zavedení jediné světové měny. 
Úterý, 27. března 2012 v 18:00 
 
Mé dítě, tvoje utrpení, spolu s jinými vybranými dušemi, zesílí během Svatého týdne. 

Je to týden, kdy mistr klamu zraní tolik Božích dětí, kolik jen bude moci, válkami, 
pronásledováním a násilím. 

V tomto čase přinese velké utrpení, právě takové, jaké vytrpěl můj drahý Syn během svého 
utrpení na kříži. 

Mé dítě, musíš říct všem těm, kteří povzbuzovali duše na celém světě, aby se modlily můj 
svatý růženec každý pátek až do Velikonoc, že jsem nanejvýš spokojena. 



Tyto modlitby, spolu s utrpením jejich vlastních národů, pomohly těmto duším, které jsou 
takto zachraňovány. 

Láska mého Syna je nyní, v čase velkého utrpení, pociťována více lidmi po celém světě. 

On zmírňuje jejich bolest speciálními milostmi a uklidňuje jejich duše mocí Ducha Svatého. 

Děti, vaše modlitby, které jsou s takovou láskou vámi nabídnuty v nebi, jsou slyšeny. 

Musíte vždy hledat pomoc mého Syna a mého Věčného Otce. Každá jednotlivá modlitba, 
nezáleží jak malá, je slyšena a vyslyšena podle vůle Boha Nejvyššího. 

Mé dítě, popros mé děti, aby se jeden den, na Velký pátek, postily a tak odvrátily zavedení 
jediné světové měny. 

Vaše modlitby a půst to můžou udělat. 

Jakmile se během vašeho půstu budete modlit tuto modlitbu, můj Věčný Otec nedovolí těmto 
lidem vyvolat nouzi, kterou plánují, aby vás mohli ovládat. 

Ti samí lidé chtějí zrušit křesťanství, a tak je důležité, abyste vašimi speciálními oběťmi 
předešli, aby se to stalo. 

Modlitba modlitební kampaně (42):  

Modlitba daru půstu k odvrácení zavedení jediné světové měny 

"Ó, Bože Nejvyšší, nabízím Ti můj dar půstu, abys zastavil sevření Zlého ve světě, kde 
plánuje odepřít potravu mé zemi, včetně chleba života. 

Přijmi mé utrpení a naslouchej mým prosbám za jiné národy, abys zabránil utrpení, jež 
plánuje antikrist. 

Uchraň nás, drahý Pane od zkaženosti a ochraňuj naši víru, abychom Tě mohli ctít ve 
svobodě, kterou potřebujeme, abychom Tě mohli milovat a velebit navěky věků. Amen." 

Mé dítě, jeden den půstu na Velký pátek přinese hodně svobody národům od Zlého a těch, 
kteří následují jeho zlovolné touhy kontrolovat finance všech národů. 

Vaše milovaná Matka 
Matka Spásy 
Matka Boží 
 
385. Ježíš odhaluje podrobnosti svého ukřižování. 
Čtvrtek, 29. března 2012 v 13:15. 
 
Má vroucně milovaná dcero, můj čas k dalšímu utrpení přijde, až bude připomínáno mé 
umučení na kříži. 

Nikdo nechápe rozsah mého utrpení během mého ukřižování, nebo způsobu, jakým jsem byl 
bičován. 

Mé bičování bylo nejhorší. Byl jsem brutálně bit deseti muži a každý palec mého těla byl 
rozsekán. 

Maso na mých zádech bylo roztrháno a bylo vidět mé lopatky. 



Sotva jsem se mohl udržet na nohou a jedno oko jsem měl podlité krví a rozdrcené. 

Mohl jsem vidět jen mým levým okem. 

V čase, kdy Mě předvedli před Pontia Piláta a nasadili Mi korunu z trní na hlavu, jsem sotva 
mohl stát. 

Vysvlékli Mě do naha, než Mi nasadili krátké rudé roucho přes mou hlavu a pak Mi dali 
palmovou ratolest do mé pravé ruky. 

Každý trn byl jako jehla, tak byl ostrý. Jeden z těchto trnů také propíchnul mé pravé oko, 
takže jsem sotva mohl vidět. 

Ztratil jsem tolik krve, že jsem zvracel a měl jsem takovou závrať, že když jsem začal můj 
výstup na Kalvárii, nemohl jsem udržet kříž. 

Spadl jsem tolikrát, že to zabralo hodiny, než jsem dosáhnul vrcholu kopce. 

Byl jsem bičován a šlehán na každém kroku cesty. 

Mé tělo bylo celé zkrvavené a pokryto silnou vrstvou potu, vyvolaného palčivým sluncem. 

Několikrát jsem upadnul do mdlob. 

Mnoho toho bylo bolestivé, mučivé, nejděsivější ze všeho byla nenávist ke Mně, projevovaná 
nejen dospělými podél cesty, ale i malými dětmi, které do Mě kopaly, protože následovaly 
příklad svých rodičů. 

Křik, který vycházel z jejich úst a jejich nenávist nebyly ničím, ve srovnání se strachem, který 
ze Mě měli. 

Protože za tím vším vězelo, že si stále ještě nebyli jistí, zda jsem skutečně byl, nebo nebyl 
Mesiáš, kterého očekávali tak dlouho. 

Bylo tedy snadnější Mě nenávidět, spíše Mě odsoudit, než Mě přijmout, protože to by 
znamenalo, že by bývali museli změnit své způsoby. 

Moje nejtrýznivější chvíle nastala, když jsem ležel na zemi na mém boku, kdy Mě znovu 
kopali do zad, a viděl jsem moji milovanou Matku, jak se na Mne dívá. 

Měla zlomené srdce a musela být podpírána dvěma mými stoupenci. 

Mohl jsem ji vidět jen svým zbývajícím okem a nemohl jsem snést dívat se na její muka. 

Posměšné poznámky, křik a rámus davu stovek lidí byl cítit ze země, kde jsem ležel, a bylo 
třeba šesti set vojáků, aby organizovali a dohlíželi na ukřižování Mé a dalších šesti. 

Byl jsem hlavním středem jejich pozornosti a ostatní netrpěli tolik, jako Já. 

Když mé zápěstí, tam kde začínají palce, byly přibíjeny na kříž, už jsem nemohl více cítit. 

Mé tělo bylo tak zbité a pohmožděné, že jsem upadl do šoku. 

Moje ramena byla vykloubena a Mé ruce byly vytrženy z kloubních jamek. 

Nejhorší fyzická újma byla mému tělu způsobena před tím, než jsem byl přibit ke kříži. 

Nekřičel jsem. 



Neprotestoval jsem. 

Jen jsem šeptal. 

To rozběsnilo mé katy, kteří chtěli nějakou reakci, aby uspokojili své vášně. 

Vůbec jsem se jimi nezabýval, protože udělat to by znamenalo, že bych musel vejít do 
konfliktu se Satanem a jeho démony, kteří zamořili jejich duše. 

Proto byla jejich zloba vůči Mně tak silná. 

Byl jsem pověšen na kříži pět hodin. 

Slunce bylo palčivé, bez mraků, které by pomohly zmírnit pálení mé kůže. 

Jakmile jsem vydechnul naposledy, můj Otec seslal černé mraky a také hrom a blesky. 

Bouře, která se přihnala, byla takové hrozivé síly a tak náhlá, že moji diváci nebyli ponecháni 
v tomto okamžiku na pochybách, že Já jsem byl vskutku Spasitel, který byl poslán Bohem 
Otcem. 

Odhaluji ti to, má dcero, jak dar tobě na oplátku, za nesmírný čin utrpení, jejž jsi Mi nabídla. 

Řekni mým dětem, že nelituji mého utrpení na kříži. 

Čeho skutečně lituji je, že má oběť byla zapomenuta a že tak mnozí popírají, že mé 
ukřižování se uskutečnilo. 

Mnozí nemají žádnou představu o tom, co jsem musel vytrpět, protože mnoho z mých 
apoštolů nebylo svědky mého výstupu na Kalvárii. 

Co Mě dnes zraňuje je to, že tak mnozí Mě stále ještě odmítají. 

Moje prosba k vám, moji následovníci je: Nedovolte, aby mé ukřižování přišlo na zmar. 

Zemřel jsem za VŠECHNY hříchy, včetně těch, kterých se dopouštíte dnes. 

Chci a musím zachránit dokonce i ty, kteří Mě popírají ještě dnes. 

Váš milovaný Spasitel 
Ježíš Kristus 
 
386. Naléhavě vás prosím – nekřižujte Mě znovu. 
Pátek, 30. března 2012 v 15:00 
 
Má vroucně milovaná dcero, je důležité, aby všechny Boží děti pochopily, proč jsem zemřel – 
abych zachránil svět od věčného zatracení. 
 
Satan od pádu Adama a Evy opanoval srdce lidí a to znamenalo, že úspěšně kradl duše. 

Většina lidí by neakceptovala Boží Slovo, zejména ne přikázání, které jim dal Mojžíš. 

Byl jsem pak poslán, abych zajistil, že lidstvu bude dána Pravda, v naději, že ji svět přijme 
a vrátí se zpět k Otci. 

I když mnozí skutečně přijali mé nejsvětější Slovo, většina odmítla Mě za Mesiáše přijmout. 



Pravda je taková, že by nepřijali nikoho, včetně proroků, protože byli spokojení žít v hříchu, 
který chytil do pasti jejich duše. 

Kdyby Mě bývali přijali, byl bych na zemi vládnul a celé lidstvo by se mohlo těšit věčné spáse. 

Místo toho jsem byl odmítnut. 

Židé, můj vlastní lid, Mnou pohrdli. 

Farizeové se na Mne dívali s vrchu, a přesto když slyšeli mé svaté Slovo, nemohli Mě 
jednoduše ignorovat. 

To proto, že mé Slovo zažehlo v jejich duších Světlo, které jim bylo těžké odmítnout. 

A tak přicházeli zpátky ke Mně, znovu a znovu, aby Mi kladli otázky. 

Totéž platí i dnes. Ti, kdo prohlašují, že odmítají mé Slovo, dávané mými proroky, nemohou 
jednoduše odejít. 

Přes vaše tvrzení, že mé Slovo odmítáte, stále přicházíte zpět, znovu a znovu. 

Časem přijmete mé Slovo, které vám dnes dávám. 

Nesmíte udělat tu stejnou chybu, kterou udělali ti, kteří Mě nejen odmítli, ale kteří Mě i 
ukřižovali. 

Naléhavě vás prosím, nekřižujte Mě znovu. 

Dovolte Mi, abych vás vedl ke spáse tím, že Mi budete naslouchat, když vás volám z nebe, 
abych vás připravil ke spáse a na můj Nový ráj. 

Váš milovaný Ježíš 

387. Matka Spásy: Já jsem Přímluvkyně. Mým prostřednictvím přinesu vaše 
modlitby před mého drahého Syna. 
Pátek, 30. března 2012 v 23:45 
 
Mé dítě, musíš vědět, že tak, jak se poselství mého Syna dávaná tobě mění a jak odhalují 
události minulé, i budoucí, bude na tebe více útočeno. 

Svaté Slovo mého Syna bude vždy odmítáno těmi, kteří Mu nechtějí naslouchat. 

Lidské mínění není důležité. 

Poselství mého Syna světu jsou v tomto čase příliš důležitá, než abys dovolila těm, kteří se 
proti nim stavějí, aby tě zdržovali od této práce a rozptylovali tě. 

Nyní je čas k pokornému rozjímání o utrpení mého Syna na kříži. 

Mé děti musí uctít oběť, kterou přinesl pro celé lidstvo tím, že pro Něj přinesou během 
Svatého týdne svou malou osobní oběť. 

Děti, modlete se, modlete se, modlete se za mír na světě. 

Modlete se také za ochranu papeže, v těchto časech prudké opozice vůči katolické církvi. 

Modlitba, pokora a jednoduchá věrnost k mému Synu je pro vás nezbytná, abyste se stali 
blízcí srdci mého Syna. 



Já jsem Přímluvkyně. Mým prostřednictvím přinesu vaše modlitby před mého drahého Syna. 

Mým prostřednictvím vám pomohu, abyste Ho více milovali a poskytli Mu útěchu, kterou 
potřebuje v tomto čase, kdy svět si připomíná jeho smrt na kříži. 

Vaše milovaná Matka 
Matka Spásy 
 
388. Mé nové zázraky budou představeny světu. 
Sobota, 31. března 2012 v 11:00. 
 
Má nejvroucněji milovaná dcero, musíš zůstat statečná v celém tvém utrpení a nedovolit 
strachu, aby se vkradl do tvého srdce. 

V opravdovém spojení se Mnou tvé utrpení připadá na týden, ve kterém si připomínáte moji 
smrt na kříži. 

To není shoda okolností. Neboť utrpení, které ty a jiné takové vybrané duše snášíte během 
tohoto týdne, zachrání milióny duší z ohňů pekla. 

Právě tak, jako jsem Já snášel bolest, mučení a smrt, abych zachránil lidstvo od věčného 
zatracení, tak také smírčí duše zachraňují jiné duše, aby jim mohl být dán dar věčného 
života. 

Nezáleží na tom, jak těžké a strašné toto utrpení je, vždy si připomínejte, jaký dar lidstvu 
představuje. 

Děti, když teď začíná Svatý týden, prosím, rozjímejte o mém utrpení na kříži. 

Nejen právě o utrpení, ale také o daru svobody, kterou nabízí celému lidstvu. 

Ani jediná duše, včetně krutých a tvrdohlavých hříšníků pod vlivem Satana, nebude 
vyloučena z mého milosrdenství. 

Milosrdenství, které bylo umožněno darem, který můj milovaný Otec dal světu tím, že poslal 
Mne, svého jediného Syna, abych přinesl tu největší oběť ze všech. 

Tato oběť, důkaz jeho horoucí lásky ke všem svým dětem znamenala, že je možné zničit 
Satana jednou pro vždy. 

Vzhledem k svobodné vůli, která byla dána lidem mým Otcem, každému člověku bude 
nabídnuta volba. 

Budete buď pro mého Otce, nebo proti Němu. 

Vyberete si buď ráj věčného života, nebo hrůzu pekla. 

Satan, když jeho dni jsou téměř u konce, nebude tentokrát nečinně přihlížet, až mé nové 
zázraky budou prezentovány světu. 

Nejen že zaútočí na ty temné duše, aby se je pokusil vtáhnout do větší temnoty a blíže k 
jeho panství, ale jeho cílem se stanou i zbožní křesťané. 

Zázraky, o kterých mluvím, jsou zaprvé moje komunikace prostřednictvím tebe, má dcero. 
Můj hlas je slyšen a obrácení se zmnohonásobují. 

Skrze tato poselství si nárokuji milióny duší. 



Ty další zázraky, včetně velkého daru mého milosrdenství, přinesu na svět krátce potom, co 
se uskuteční Varování. 

Poprvé bude každému jednotlivému muži, ženě a dítěti bude podán důkaz, že nejen Bůh 
Otec existuje, ale že také existuji Já, Ježíš Kristus, jeho jediný Syn. 

To znamená, že všechna náboženství, včetně židovského lidu – mého vyvoleného lidu, ze 
kterého jsem vzešel, pochopí Pravdu. 

Tento zázrak celosvětového obrácení rozzuří Satana, který se nevzdá ani v tomto bodě. Ty 
ubohé duše, které jsou již tak ve strašném hříchu, shledají, že bude velmi těžké se od něho 
osvobodit. 

Jiné zázraky zahrnou globální události, které budou spojeny s ekologickými divy, které budou 
dány mým Otcem z jeho lásky pro jeho Dva svědky – křesťany a židy. 

Těmto dvěma vírám bude dána moc, až budou pronásledovaná. 

Jejich nepřátelé budou trpět, když na ně uvalí strašný trest. 

A pak dojde k mému Druhému příchodu, největšímu zázraku od mého zmrtvýchvstání. 

Bude to den, kdy přijdu soudit živé i mrtvé. 

Je to den, kdy přijdu, abych shromáždil svou rodinu, abychom byli jako jeden. 

Bude to začátek mého panování, kdy nebe a země splynou v jedno na tisíc let. 

V tom čase všichni budou žít podle Boží vůle mého Otce. 

Váš milovaný Ježíš 

389. Ať se ke Mně modlí o dar rozlišení. 
Pondělí, 2. dubna 2012 v 15:30 
 
Má nejvroucněji milovaná dcero, musíš si teď odpočinout, protože útoky těch, kteří nemohou 
přijmout mé pravdivé Slovo, budou pokračovat. 

Není ti dovoleno, abys bránila mé Slovo, ale nyní ti také dávám pokyn, aby ses nezabývala 
těmi, kdo o mém Slovu pochybují, neboť to není tvoje odpovědnost. 

Má dcero, nezáleží na tom, jak lákavé je dokazovat lidstvu pravost mého nejsvětějšího Slova 
v těchto časech, nesmíš to však udělat. 

Nikdy jsem neodpovídal mým katům během svého ukřižování. Nesmíš se pokoušet odpovídat 
těm, kdo Mě chtějí pronásledovat kvůli těmto poselstvím. 

Nejsi to ty, má dcero, na kterou jsou rozzlobení, jsem to Já. 

Já mohu jen říct světu, jak se připravit na můj Druhý příchod, nemohu je však nutit. 

Nevšímej si takových posměšků. Mnohé pocházejí od ryzích duší, které cítí potřebu klást 
otázky. Ale ty nemáš svolení na ně odpovídat. Ať se ke Mně modlí o dar rozlišení. Jen Já 
nesu odpovědnost za jejich duše. I když nabídneš utrpení k záchraně duší, stále to ještě není 
tvoje povinnost. 



Jen jdi a pověz těm, kteří jsou na pochybách, že to byl můj apoštol Tomáš, který jim po 
mém vzkříšení také čelil, když jsem stál před ním. Bylo to až potom, co se dotknul mých ran, 
že plně uvěřil. 

Naneštěstí mnoha duším na světě nebude dopřáno takového přepychu. 

Ty musí vědět, že času je málo, aby si připravily své duše. Bude to jejich vlastní svobodná 
volba, zda na mou výzvu odpoví, nebo ne. 

Váš Ježíš 

390. Duše, které jsou v temnotě, mohou být zachráněny jen přímluvnými 
modlitbami. 
Úterý, 3. dubna 2012 v 20:00 
 
Má vroucně milovaná dcero, přeji si, aby moji následovníci rozuměli časové periodě mezi 
dneškem a Varováním. 

Je třeba vašich neustálých modliteb, aby byly zachráněny duše, které už nejsou schopné si 
samy pomoci. Mnoho z těchto duší nepřežije Varování, a tak je důležité, aby ony a všechny 
jiné duše, které jsou všechny ve stavu smrtelného hříchu, byly zachráněny Božím zásahem. 

Nyní jsou zapotřebí vaše modlitby a prosby o záchranu jejich duší. To musí být vaše priorita 
teď, ve Svatém týdnu, neboť když poprosíte mého milovaného Otce v mém svatém jménu o  
záchranu takových hříšníků, vaše modlitby budou vyslyšeny. 

Modlitba modlitební kampaně (43):  

Za záchranu duší během Varování 

"Ó, Bože, Všemohoucí Otče, ve jménu tvého milovaného Syna Ježíše Krista a na památku 
jeho smrti na kříži, kdy nás zachránil od našich hříchů, úpěnlivě Tě prosím, abys zachránil 
duše, které se nemohou samy zachránit a které by během Varování mohly zemřít ve 
smrtelném hříchu. 

V pokání za utrpení tvého milovaného Syna, prosím Tě naléhavě, abys odpustil těm, kteří 
nejsou schopni hledat vykoupení, protože nebudou žít dostatečně dlouho, aby prosili Ježíše, 
tvého Syna, o milosrdenství osvobodit je od hříchů. Amen." 

Modlete se za všechny hříšníky. Mé největší přání je zachránit celé lidstvo. Duše, které jsou 
v temnotě, mohou být zachráněny jen pomocí přímluvných modliteb. 

Váš milovaný Ježíš Kristus 

391. Prosím, na Velký pátek se začněte modlit moji novénu k Božímu 
milosrdenství 
Středa, 4. dubna 2012 v 01:00 
 
Má vroucně milovaná dcero, čas, kdy svět bude přemítat o mé smrti na kříži, je již téměř zde. 

Je to chvíle roku 2012, kdy naléhavě potřebuji vaše modlitby za ty, kteří Mě nepoznají a za 
ty, kteří Mě neznají. 

Bude to záležet na vás, moji milovaní následovníci, abyste Mi pomohli zachránit ty ubohé 
duše, které potřebuji přivést blíže k mé hrudi, abych je mohl připravit na můj Nový ráj. 



Děti, potřebuji, abyste se na Velký pátek modlily můj růženec Božího milosrdenství a začaly 
se modlit devítidenní novénu k Božímu milosrdenství. 

Je důležité, aby co nejvíc z vás dokončilo tuto novénu za jiné duše. Dostanete velké milosti, 
a na oplátku vás nikdy neopustím. Spasím vaši duši, když předstoupíte přede Mne v Den 
soudu. 

Nesmíte se nikdy unavit modlitbami za záchranu ostatních duší. Vy jste má armáda a skrze 
milosti, které vám dám, budete se Mnou pracovat, abychom před mým Druhým příchodem 
očistili zemi od hříchu. 

Ne pro každého z vás je snadné se modlit. Nejlepší způsob je usebrat se v mém smutném 
umučení a meditovat o mém utrpení, zejména o mých mukách v zahradě Getsemanské. Pak 
je mé velké milosrdenství ve své největší síle. Bylo to právě kvůli hříšníkům, včetně pohanů, 
kteří nikdy nedostali příležitost Mě poznat, kvůli nimž jsem vytrpěl největší muka. 

Vy, kdo Mě milujete, vězte toto: Čím více Mi prokazujete naprostou důvěru, tím silnější je mé 
milosrdenství. Tím více mohu odpustit. Mé milosrdenství je tak mocné, že může vymést 
hříchy celého lidstva. 

Vy, kdo ve Mne věříte a důvěřujete Mi, můžete dosáhnout velké svatosti tím, že jako svůj 
prvořadý úkol postavíte záchranu duší svých bratrů a sester. Uděláte to ze své lásky ke Mně, 
neboť víte, že Mi to přináší hodně útěchy. 

Vy, moji čistí a spravedliví následovníci, kteří Mě tolik milujete, vězte, že je to skrze vaši 
velkodušnost srdce, že mohu zachraňovat hříšníky. 

Musíte pochopit, že hříšníci jsou ti, pro které jsem zemřel a po nichž žízním nejvíce ze všech. 
Hříšníkům projevuji velký soucit. 

Ale vy, moji následovníci, kteří jste také hříšníky, musíte Mi zcela důvěřovat. Uděláte-li to, 
poskytnu vám hodně zvláštních milostí. 

Čím více budete prosit o mou pomoc, tím více jí dostanete. Je to kvůli tomuto poutu, které 
vy a Já máme mezi sebou, že Mi můžete pomáhat zachraňovat jiné duše, aby se neutopily 
v zoufalství a beznaději. 

Nezapomeňte na moc mé novény k Božímu milosrdenství a na počet duší, které pro Mne 
tento rok zachráníte. 

Váš milovaný Ježíš 

392. Přeji si, aby Velký pátek byl připomínán, zejména v tomto roce, jako den, 
kterým ve skutečnosti je 
Čtvrtek, 5. dubna 2012 v 08:00 
 
Velký pátek je dnem, který si přeji, aby byl připomínán, a zvláště tento rok, kvůli tomu, co ve 
skutečnosti znamená. 

Můj Otec Mě poslal do světa a nabídnul Mě jako výkupné k záchraně světa z plamenů pekla. 

Děti, přišel jsem, abych vám sloužil, ne abych vás odsoudil. Moje smrt byla mimořádnou 
milostí, bez jakéhokoliv jiného závazku z vaší strany, než přijmout ruku milosrdenství, kterou 
vám podal můj Věčný Otec. 



Tento dar byl nabídnut, aby dovolil lidstvu obdržet dar smíření, aby mohlo být učiněno 
způsobilým vejít do království mého Otce. 

Před tím, než jsem byl ukřižován, účastnil jsem se s mými apoštoly velmi důležité večeře 
Pesachu, onen večer před mou smrtí na kříži. 

Tato Poslední večeře přináší jiný mimořádný dar. Dar slavit svatou eucharistii je svátostí 
lásky, která je jedinečným darem, kdy Mě můžete opravdu přijmout ve svatém přijímání. 

Moje skutečná přítomnost, obsažená ve svaté eucharistii, když je oslavena během mše svaté, 
přináší v dnešním světě velmi zvláštní milosti těm, kdo jsou ve stavu milosti, kdo Mě milují 
a kdo Mě přijímají. 

Moji přítomnost můžete pocítit ve způsobu, jakým bude posílena vaše víra, když přijmete 
moji skutečnou přítomnost ve svaté eucharistii. 

Odmítnete-li moji přítomnost ve svaté eucharistii, odmítnete jeden z nejvýznamnějších darů, 
který jsem zanechal, když jsem přišel na zem, abych se obětoval za vaše hříchy. 

Zemřel jsem, abych vás zachránil, a to samo o sobě je velký dar. 

Ale Já jsem vám zanechal velmi zvláštní dar, ve kterém Mě můžete přijmout v mysli, těle 
a v duchu. 

Připusťte moji přítomnost a vaše duše Mi bude bližší v opravdové jednotě se Mnou. 

Přijměte Mě. Nevzdávejte se Mě. Nezapírejte Mě. 

Věřte, bez jakýchkoliv pochybností ve svých srdcích, že vám tyto dary byly uděleny z lásky 
Boha Otce. 

Přemýšlejte nyní o skutečné pravdě mého učení. 

Nepřijímejte mé ukřižování bez přijetí těchto darů, které jsem vám také nabídnul při mé 
Poslední večeři. Uděláte-li to, vaše duše bude trpět hladem po potravě života. 

Váš milovaný Ježíš     
Vykupitel lidstva 
 
393. Velikonoce jsou časem, kdy o mé smrti na kříži lze vhodně rozjímat 
Pátek, 6. dubna 2012 v 22:20 
 
Má vroucně milovaná dcero, jak Mě utěšuješ v mých časech zármutku. Jak Mi dáváš lásku 
a útěchu, po kterých tak od duší toužím. Ach, kdyby se všechny duše sjednotily a propojily 
svá srdce s mým, pak Boží svatá rodina by byla zcela úplná. Jen tehdy, až budou zachráněny 
všechny duše, pak Boží vůle mého Otce bude vykonána. 

Velikonoce jsou časem, kdy o mé smrti na kříži lze náležitě rozjímat a kdy mé zmrtvýchvstání 
je plně uznáváno kvůli svobodě, kterou přináší lidstvu. 

Mé zmrtvýchvstání znamená, že všichni, kdo Mě milují a hlásají mé svaté Slovo, mohou být 
také vzkříšeni z mrtvých.  

Všichni, kdo zemřeli ve stavu milosti a těší se přízni mého Otce, budou stejně tak vzkříšeni ve 
slávě ve dni, kdy přijdu soudit. Připojí se k těm, kdo jsou naživu nejen v těle, ale také 
v Duchu Pána a bude jim udělen věčný život. 



Mnoho lidí nechápe můj slib.  

Všichni, jejichž jména jsou obsažena v Knize života, povstanou – v těle, mysli a duši, 
svobodní od tělesného rozkladu a v plné jednotě se Mnou. Všichni tito vyvolení budou žít 
podle Boží vůle mého Otce. 

Za mého slavného panování na zemi budete žít v lásce, pokoji a harmonii tisíc let. 

Během prvního vzkříšení z mrtvých se připojíte ve slávě k těm duším, které jsou považovány 
za způsobilé vejít do mého Nového ráje na zemi, včetně vaší milované rodiny a přátel. 

To je život, o který se musíte všichni snažit. Ať ale nejsou žádné pochybnosti. Neboť ty 
ubohé duše, které nemohou přijmout pravdu o mé existenci, nebo pravdu mého slibu soudit 
živé i mrtvé, si budou trhat své vlasy, až budou čelit strašlivému osudu, který bude ležet před 
nimi, kdy jim bude odhalena Pravda. 

Věřící musí být také opatrní. Mnoho z nich, kteří Mě nemilují dost, nebo Mě považují za 
samozřejmost, dělá chybu, věří-li, že mé milosrdenství ignoruje hříchy, u nichž nejsou žádné 
výčitky svědomí. Mé milosrdenství je překypující a mými milostmi chci zahrnout každého 
hříšníka. Ale jsou tu ti, samolibí ve falešných předpokladech, že jejich znalost mého učení 
postačuje, aby byli zachráněni. Jsou lhostejní k mé lásce. Chybí jim laskavé srdce, mají málo 
pokory ve svých duších a myslí si, že některé hříchy nestojí za pokání. Takové myšlení je 
nebezpečné a slouží jen k tomu, že takové duše se ode Mne ještě více vzdalují. 

Není ani jediný hřích, který by byl tak malý, že by mohl být nepovšimnut. Odpuštění může 
být dáno jen tehdy, když se kajete. Můžete se kát, jen když jste zbaveni pýchy a jste 
pokorného srdce. 

Mé děti, radujte se během těchto Velikonoc. Právě tak, jako má smrt na kříži vám dala dar 
spásy, bylo to mé vzkříšení ze smrti, které vám poskytlo věčný život, jenž byl už tak dlouho 
plánován mým Věčným Otcem. 

Je toho mnoho, na co se máte těšit, protože věčný život, jenž vám byl slíben, znamená právě 
to – věčný život v těle, mysli a duši. 

Je důležité, abyste se snažili o tento nový život a abyste si připravili vaše duše. 

Satan a jeho démoni vynaloží veškeré úsilí, aby vás přesvědčili, že věčný život v mém Novém 
ráji neexistuje. Že můj Druhý příchod je lež. Kněží, příslušníci kléru, zbožní křesťané budou 
jejich prvním cílem. Modlete se, modlete se, modlete se k mému Věčnému Otci, aby vás 
ochránil mou vzácnou Krví, aby ani jeden z vás se neodklonil od pravdy. 

Váš milovaný Ježíš Kristus 
Vykupitel lidstva 
 
394. Já jsem církev. Církev byla založena Mnou a nikdy nemůže zaniknout. 
Sobota, 7. dubna 2012 v 10:00 
 
Má vroucně milovaná dcero, rozkol v katolické církvi, o kterém jsem mluvil, započal. 

Má učení, která se nikdy nezměnila od doby, kdy mé Písmo svaté bylo ukončeno Knihou 
Zjevení, je nyní zpochybňováno. 

Během staletí došlo k mnoha námitkám, názorům a teologickým posuzování mého svatého 
Slova. 



Mnoho znamenitých mužů zpochybňovalo instrukce a učení, které jsem odevzdal lidstvu. 

Některá z mých učení byla dána stranou, jiná byla analyzována, hledaly se nové interpretace, 
které pak byly přijaty. 

Přesto to nebylo nutné. Neboť pravda byla dána lidem proroky, kteří přišli přede Mnou, a pak 
Mnou samým během mého času mého pobytu na zemi. 

Pravda se nikdy nezměnila. Pravda je jednoduchá. 

Jiné informace, které nebyly obsaženy v Písmu svatém, byly dány světu jako dar vyvolenými 
dušemi jen z jediného důvodu. Aby vám pomohly rozjímat o mé oběti za lidstvo a ukázat a 
připomenout vám lásku, kterou chovám ve svém srdci ke všem Božím dětem. 

Jakákoliv Boží zjevení, dávaná světu dnes, vám mají pomoci připravit se na věčný život. 

Moje učení, uctívané svatou katolickou a apoštolskou církví, je nyní napadáno prvním 
z mnoha zpochybnění, což povede k rozdělení církve. 

Budou zavedeny nové zákony, aby vyhovovaly moderním názorům, a to tak, že budou 
příjemné těm, kteří s pýchou ve svém srdci cítí potřebu lidstvo uklidnit, spíše než ukázat 
poslušnost k učení církve. 

Já jsem církev. Církev byla založena Mnou a nikdy nemůže zaniknout. 

Mnozí, včetně těch uvnitř, stejně jako i vně církve, se pokusí její strukturu zbořit. 

Modlete se, aby můj svatý vikář papež Benedikt XVI. zůstal silný uprostřed odporu, kterému 
teď čelí. 

Je to záměrný pokus těch, kteří jsou spojeni s falešným prorokem, aby vytvořili novou církev. 

Tito lstiví lidé vás nechají uvěřit, že to bude ta samá církev, ale tak tomu nemůže být. 

Jak může má církev s novými zákony, překroucenými verzemi pravdy, kterou jsem dal světu, 
reprezentovat Mne? 

Nemůže. Proto můj Otec bude řídit svou církev, opravdové věrné věřící, z nebe. 

Podrží si klíče až do mého Druhého příchodu, kdy z popela povstane Nový Jeruzalém, jediná 
pravá katolická církev, aby byla vyžádána zpět všemi Božími dětmi všech náboženství, všech 
věrouk, jako jediná církev. 

Takovým způsobem byla zamýšlena – v úplné a konečné jednotě v nové éře pokoje na zemi. 

Váš milovaný Ježíš 

395. Nebe a země se sjednotí. Jedno nebude existovat bez druhého. 
Neděle, 8. dubna 2012 v 15:30 
 
Má vroucně milovaná dcero, čas k mému panování na zemi se blíží a lidstvu zůstává jen málo 
času, aby pochopilo mé milosrdenství a konalo pokání. 
 
Je také důležité, aby má církev připravila své stádo na věčný život a využila každou příležitost 
k povzbuzování ke smíření. 
 



Toto je důležitý čas roku a musíte se obrátit ke Mně, vašemu Ježíši, a modlit se o milosti, 
které vám, mým následovníkům, zajistí sílu přesvědčivosti při šíření pravdy o mém Druhém 
příchodu. 
 
Utrpení lidstva a utrpení mého Věčného Otce a Mne, jeho milovaného Syna, jde konečně ke 
konci. Satanova vláda na zemi zanikne a Já převezmu svůj právoplatný trůn. 
I když má vláda v mé církvi znamenala, že můj Duch byl přítomen s velkými milostmi 
nabízenými duším, které toho byly hodny, nebude to dříve, než Satan bude spoután, co vůle 
mého Otce může být konečně naplněna.  

Nikdo skutečně nechápe, co je věčný život. Nikdo plně nerozumí tomu, co se stane za mého 
Druhého příchodu. 

Vzhledem k omezenosti lidského chápání, nikdo nemůže znát mé plány k shromáždění mých 
dvanácti národů na zemi. 

Tolik vás věří, že můj Druhý příchod je koncem světa. Může to být konec časů, jak je znáte, 
ale je to jen začátek nádherné budoucnosti, plánované mým Věčným Otcem pro všechny 
jeho děti. 

Nebe a země se sjednotí. Jedno nebude existovat bez druhého. Spravedliví budou žít v mém 
Novém ráji a všeho bude hojnost. Tolik zázraků nemůže být nikdy popsáno lidskými slovy. 
Každá duše, která zdědí právo být částí mého království, pocítí velkou radost a pokoj. 

Děti, láme Mi to srdce, když vidím strach ve vašich očích, když se zmiňuji o konci časů. 

Místo toho vás prosím, abyste důvěřovali v mou velkou lásku k vám všem a vězte, že můj 
slib znamená, že budete u Mne opravdu doma a navěky zbavení svých starostí. 

Nový ráj, který slibuji, má být odhalen lidstvu velmi brzy. Nemarněte ani jedinou chvíli 
strachem. Radujte se. Těšte se na vaši budoucnost. 

Zcela Mi důvěřujte, neboť Já vás příliš miluji, než bych vás kdy zklamal. Modlete se, aby 
všechny mé děti byly pokorné srdcem a mohly přijmout klíče k ráji. 

Váš Ježíš 

396. Matka Spásy: Éra míru, o které jsem mluvila ve Fatimě, byla zapomenuta 
Pondělí, 9. dubna 3012 v 10:00 
 
Mé dítě, svět brzy projde konečnými změnami, protože bitva o duše zesiluje. Satan uškodí 
katolické církvi a já, Matka Boží, budu vtažena do rozdělení církve. Moje úloha 
Spoluvykupitelky, Prostřednice a Obhájkyně nebude přijata částmi katolické církve. 

Nejsem přijímána v mnoha kruzích, pokud jde o úlohu, kterou musím mít v záchraně duší. 
Můj ubohý Syn je tolik zraňován způsobem, jakým jsem byla já, Matka Boží, odmítnuta. 

Moje úloha jako té, která zničí hada, není pochopena. Byla jsem požehnána milostmi a také 
mocí, abych porazila a zničila Zlého. On, Zlý, má mnoho následovníků uvnitř katolické církve, 
kteří se chtějí postavit proti moci, která mi byla dána Bohem Nejvyšším. 

Éra pokoje, o které jsem mluvila ve Fatimě, byla zapomenuta. Tato éra pokoje se uskuteční 
po Druhém příchodu mého Syna a potrvá tisíc let. To se stane, až nebe a země se spojí 
v jediný nádherný Nový ráj. 



Pro víru mých dětí a jejich oddanost ke mně, jejich milované Matce, vejde mnoho duší do 
Nového ráje. Satan nyní usilovně pracuje, aby přesvědčil členy katolické církve, že se toto 
nemá stát. 

Moje úloha Matky Spásy a Spoluvykupitelky, abych po boku svého milovaného Syna byla 
činná a hlásala jeho Druhý příchod, je popírána. 

Děti, modlete se, aby duše, které jsou oběťmi podvodníka uvnitř katolické církve, neodvedly 
mé děti od jejich chvíle spásy. Modlete se, aby papež Benedikt mohl zastavit pronikání 
tohoto zla do katolické církve. Nikdy se nevzdávejte ve svém boji postavit se za pravdu. 

Slib mého Syna, že se vrátí, aby přivedl lidstvo do věčného života v ráji, se začíná naplňovat. 
Ale na každém kroku Mu budou kladeny překážky dušemi, které dovolily klamu Zlého, aby od 
Něj odvrátily svůj zrak. 

Věrnost k mému Synovi uvnitř církve bude slábnout. Moje úloha jako Spoluvykupitelky, 
Prostřednice a Obhájkyně nebude přijata. Modlete se, aby kněží mého Syna stáli pevně 
a bránili Pravdu. 

Vaše milovaná Matka 
Matka Boží  
Matka Spásy 
 
397. Matka Spásy: Můj čas, abych rozdrtila hada, se blíží 
Úterý, 10. dubna 2012 v 20:45 
 
Jsem vaše milovaná Matka, královna země. Jsem Neposkvrněné Početí, Panna Maria, Matka 
Ježíše, který se stal tělem. 

Mé dítě, čas k vítězství mého Neposkvrněného Srdce je blízko. Můj čas, abych rozdrtila hada, 
se blíží. Ale dokud Satan a jeho démoni nebudou vrženi do pustiny, dojde na zemi k mnoha 
zmatkům. 

Pro věřící v mého Syna to bude čas muk. Ti budou katolickou církví taženi do dvou různých 
směrů. 

Jedna polovina bude z povinnosti věřit, že musí následovat falešného proroka, papeže, který 
nastoupí po papeži Benediktu XVI. On, šelma, je oblečen jako beránek, ale není od mého 
Otce, Boha Nejvyššího, a oklame ubohé duše včetně kněží, biskupů a kardinálů. 

Mnozí ho budou následovat a uvěří mu, že je poslán Bohem, aby vládnul nad jeho církví na 
zemi. Žel, mnoho duší bude následovat jeho učení, které bude urážkou mého Otce. 

Jiní, naplnění Duchem Svatým a obdaření milostmi daru rozlišení kvůli jejich pokorným 
duším, budou okamžitě vědět, že v církvi v Římě sedí podvodník. Tento nový falešný papež – 
ještě dříve, než nastoupí na Petrův stolec, již spřádá intriky, aby odsoudil učení mého Syna. 
Potom odsoudí mě, Blahoslavenou Matku Boží a zesměšní moji úlohu Spoluvykupitelky. 

Mé dítě, tvůj úkol se stane ještě těžší než dříve, neboť mnoho z mých dětí bude velmi 
zmateno. Urážky, kterým čelíš každý den, muka, která snášíš ve jménu mého Syna, budou 
narůstat. 

Nikdy se neobávej říct světu pravdu, mé dítě. 



Byla jsi učiněna silnější, jako výsledek tělesného a duševního utrpení, které přijímáš ve 
jménu mého Syna, abys zachraňovala duše. 

Bude vynaloženo veškeré úsilí, zejména jednou částí katolické církve, aby poselství, která 
dostáváš, byla odmítnuta. 

Tvoje poslušnost a věrnost ke mně a k mému milovanému Synu bude testována, jako nikdy 
dříve. To tě může vést k tomu, aby ses stáhla do ústraní. Ale kdyby k tomu došlo, nebude to 
trvat dlouho. 

Modli se, mé dítě, za všechny Boží děti, které bez svého vlastního zavinění byly vtaženy do 
poslední bitvy o duše. 

To všechno se musí stát, protože je to napsáno v Knize mého Otce. 

Všichni andělé v nebi tě ochraňují, mé dítě, v tomto poněkud osamělém poslání. 

Nikdy nezapomeň, jak důležitá je modlitba. 

Modlete se, modlete se, modlete se, protože bez modlitby, zejména bez modlitby mého 
svatého růžence vás Satan může odtáhnout od svatého Slova mého drahého Syna. 

Nezapomeňte také na důležitost půstu, neboť ten vám udržuje podvodníka od těla. 

Mé děti, bez pravidelné modlitby zjistíte, že je pro vás těžké zůstat v blízkosti mého Syna. 

Nikdy se neobávejte budoucnosti, mé děti, neboť zůstanete-li blízko mého Syna, budete 
ochráněni a budou vám dány nutné milosti k přípravě vašich duší a duší vašich rodin na 
novou éru pokoje, předpověděné už před tak dlouhým časem. 

Vaše milovaná Matka 
Královna země 
Matka Spásy 
 
398. Nenávist vůči tobě bude narůstat. Řeknou ti, že toto dílo je od Satana. 
Středa, 11. dubna 2012 v 21:20 
 
Moje vroucně milovaná dcero, proč je tomu tak, že někdy zpochybňuješ milosti, které jsem ti 
dal? 

Dar nahlížet do duší ti byl dán proto, abys rozlišila záměry ubohých duší, které se budou 
snažit oslabit mé svaté Slovo. 

Tento dar ti umožní pocítit k takovým duším soucit a pomoci jim najít pravou cestu 
k věčnému životu a osvobodit je od muk, která snáší. 

Tento dar ti také umožní identifikovat falešné proroky. Okamžitě poznáš, kdo přichází v mém 
jménu a kdo ne. 

Nejdříve pocítíš hrozně skličující pocit strachu, protože rozpoznáš Satanovo dílo. Okamžitě 
poznáš, kdy je přítomen v ostatních. Když na tebe zaútočí skrze ostatní, budeš se cítit, jako 
by tě udeřili do žaludku. Když se setkáš tváří v tvář s někým, jehož duše byla ukradena 
Satanem, pocítíš nevolnost, budeš se chvět a mít závratě. 

Nicméně k takové duši budeš mluvit mými slovy a se silou, o níž budeš vědět, že není tvoje 
vlastní. 



Mnozí, kdo přijdou k tobě s čistou duší, pocítí Světlo a moji přítomnost, jak prochází ve 
vlnách jejich těly. 

Jen málo těch, kteří jsou pokorného srdce a chovají hlubokou lásku ke Mně, neodpoví mému 
Duchu Svatému, který zaplavil tvoji duši. 

Moje dcero, toto je nyní těžká fáze tvého poslání. Nenávist vůči tobě bude narůstat. Řeknou 
ti, že toto dílo pochází od Satana. Cožpak nevíš, jak Satan, mistr klamu, pracuje? Když je mé 
Slovo vysloveno, nepřesvědčuje tehdy dobré duše, že není ode Mne? 

Strachem ze sebe se snaží přesvědčit ostatní, že charakterové vlastnosti spojené s ním, jsou 
přítomné v těch druhých. Vytváří pochybnosti a tíseň v duších tím, že je klame. Tím, že je 
oslepí k Pravdě a tím, že jim zabrání obdržet milosti, jimiž jsem zamýšlel posvětit jejich duše. 

Na ty, kdo jsou Mi nejblíže, útočí nejvíce. To zahrnuje nejen vizionáře a proroky, ale právě ty 
duše, které potřebuji, aby Mi pomohly budovat moji armádu. 

Tato armáda porazí Satana. On to ví a nikdy se nevzdá svého usilování o duše. 

Mějte však na paměti toto: Satan nemá moc, jakou mám Já. Nemůže porazit Nejsvětější 
Trojici. Je bezmocný vůči mé Matce, jíž bylo dáno právo ho zničit. On se jí bojí. 

Těm, kdo pochybují o mém Slovu, dávaném skrze tato poselství, pravím: Prosím, poproste 
moji milovanou Matku, aby vás přivedla blíže k mému Nejsvětějšímu Srdci. 

Poproste ji, aby vás přikryla svým svatým pláštěm a poskytla vám ochranu před Zlým, kterou 
potřebujete. 

Nezapomeňte, že Zlý je plný nenávisti. 

Pocítíte-li ve svém srdci nenávist jakéhokoliv druhu, obzvláště vůči mým svatým poslům, pak 
vězte, že vás Satan sváděl k hříchu. 

Právě tehdy Mě musíte prosit o milosti, abych vás udělal silnými. 

Nezapomeňte, že Já se nikdy neodvrátím od nikoho, včetně těch, kteří nenávidí mé posly 
a včetně duší, které Mě odmítají. 

Váš milovaný Spasitel 
Ježíš Kristus 
 
399. Příští papež může být zvolen příslušníky katolické církve, ale bude to falešný 
prorok 
Čtvrtek, 12. dubna 2012 v 11:27 
 
Má nejvroucněji milovaná dcero, mnoho lidí na světě Mě stále ještě odmítá a souvisí to 
s veřejným míněním. Tak mnoho temnoty sestoupilo na všechny Boží děti, že jen velmi málo 
z nich má odvahu veřejně hlásat mé Slovo. 

Věřící se obávají slovních útoků a jízlivého výsměchu, který by museli snášet, kdyby měli 
otevřeně mluvit o mém svatém Slovu. 

Dokonce i oddaní následovníci ztrácejí odvahu postavit se a bojovat proti špatným zákonům 
zavedených v jejich zemích, vzdorujících Slovu mého Otce. 



Kněží se ostýchají postavit se otevřeně za pravdu mého učení ze strachu, že budou 
ostrakizováni. 

Nyní, více než kdy dříve, kvůli studu, který musí snášet kvůli ohavným hříchům některých ze 
svých vlastních řad, shledávají, že není možné, aby jejich hlasy byly slyšeny. 

Když se některý statečný posvěcený služebník rozhodne povstat a bránit pravdu mého učení, 
pak strašně trpí. Je obviněn z nedostatku tolerance, nedostatku soucitu, nedostatku lásky 
a úcty k lidským právům. 

Vidíte, děti, že s pravdou mého učení, vyslovenou mými posvěcenými služebníky, je 
zacházeno jako se lží. 

Místo toho jsou za pravdu předkládány lži – překroucené verze pravdy, obsažené v Písmu 
svatém. 

Satan získal tak mnoho duší, včetně představitelů mé vlastní církve, což znamená, že mnoho 
nevinných lidí shledává těžkým zavázat se věrností mé svaté vůli. 

Byl jsem opuštěn a odsunut stranou a to pak dovolilo lžím, zasazených do myslí mých 
posvěcených služebníků, aby byly přijaty většinou. 

Tyto ohavné lži se rozšiřují daleko nad tento rámec. 

Pravda mého Písma, obsažená v Knize Zjevení, byla vysvětlena mnoha mými církvemi. S tak 
mnoha odchylkami, a všechny z nich založené na lidském výkladu. 

Můj milovaný papež Benedikt XVI. je posledním pravým papežem na zemi. 

Petr Říman je můj Petr, původní apoštol, který bude vládnout mé církvi z nebe pod velením 
mého Věčného Otce. Potom, až přijdu panovat za mého Druhého příchodu, bude vládnout 
všem Božím dětem, až se všechna náboženství stanou jedinou svatou katolickou a 
apoštolskou církví. 

Já říkám pouze Pravdu, má dcero. 

Musím vás varovat, že nyní vystoupí mnoho nových samozvaných proroků, kteří budou 
protiřečit mému svatému Slovu, které dostáváš ty, pravý prorok času konce. 

Nejdříve přesvědčí věřící, že jejich slova přicházejí ode Mne. 

Jejich slova budou pozorně vybrána a jejich význam bude nejasný a trochu matoucí. Mnozí si 
nebudou všímat těchto nedostatků a přijmou jejich poselství, protože se budou zdát 
v souladu s Písmem svatým. 

Až bude svedeno mnoho duší, pak začne útok. 

Má dcero, oni byli posláni, aby připravili Boží děti přijmout příštího papeže, jenž přijde po 
mém milovaném vikáři papeži Benediktu. Tento papež může být zvolen členy katolické 
církve, ale bude to falešný prorok. 

Jeho voliči jsou vlci v rouchu beránčím a jsou členy tajné, zlovolné zednářské skupiny, 
vedené Satanem. 

Tímto způsobem se Satan pokusí mou církev zničit. 



Žel, tento falešný prorok přiláká mnoho přívrženců. Ti, kteří mu budou odporovat, budou 
pronásledováni. 

Jednejte, děti, dokud můžete. Kritizujte tyto lži, které budou předkládány těmi, kteří se vás 
pokusí přesvědčit o pravosti falešného proroka. 

Buďte pevní. Stůjte věrně při Mně, vašem Ježíši. Nikdy nepochybujte o mém svatém Slovu. 

Kniha Zjevení je pravdivé Boží Slovo. Nelže vám. 

Ne všechna tajemství v ní obsažená jsou vám známa. Všechny je odhalím prostřednictvím 
Marie Božího milosrdenství, i když pravda bude prudce napadána a považována za kacířství. 

Nezapomeňte jednu důležitou lekci: Mé Slovo, bylo také považováno za kacířství, když jsem 
přišel poprvé na zem. 

Věřící, včetně mých posvěcených služebníků, kteří představují mou církev na zemi, budou mé 
Slovo, které dostáváte teď, za mého Druhého příchodu, také považovat za kacířství. 

Satan obětuje mnoho duší, aby uspokojil svou poslední touhu způsobit co největší zármutek. 

Buďte ujištěni, že to bude katolická církev, založená Mnou a dána pod velení mého 
milovaného apoštola Petra, která bude v těchto časech konce nejvíce trpět. Buďte stále ve 
střehu.  

Prosím, modlete se modlitbu (44) z modlitební kampaně:  

Za sílu k obraně mé víry proti falešnému prorokovi 

"Drahý Ježíši, dej mi sílu, abych se zaměřil na tvoje učení a vždy hlásal tvé svaté Slovo.  

Nikdy nedopusť, abych byl v pokušení uctívat falešného proroka, který se bude snažit 
vystupovat stejně jako Ty. 

Udržuj mou lásku k Tobě silnou.  

Dej mi milosti daru rozlišení, abych nikdy nezapřel Pravdu, obsaženou v Bibli svaté, bez 
ohledu na lži, které mi budou předkládány, abych se odvrátil od tvého pravého Slova. Amen." 

Pravda je zapsána v Písmu svatém. 

Kniha Zjevení neodhaluje všechno, protože Já, Beránek Boží, přicházím teprve teď, abych 
před zraky celého světa otevřel tuto Knihu. 

Jakýkoliv lidský výklad vztahující se na 1000 let není důvěryhodný. 

Musíte věřit jen Božímu Slovu. 

Váš milovaný Ježíš 

400. Lži, které popírají existenci pekla, budou pádem křesťanů 
Sobota, 14. dubna 2012 v 15:27 
 
Má nejvroucněji milovaná dcero, nezáleží na tom, jak těžké je tvoje tělesné utrpení, ale 
musíš připustit, že ve stejné míře jak se neustále stupňuje, že se takto cítím i Já. Tvé utrpení 
odráží jen zlomek mého vlastního utrpení. Ve spojení se Mnou poznáš, že pro každou bolest 
a vnitřní temnotu duše, které zakoušíš, uvidíš muka, která i Já snáším kvůli hříchům lidstva. 



Mnozí lidé se chybně domnívají, že mé utrpení začalo a skončilo na kříži. 

Mé utrpení neskončí dříve, dokud všechny Boží děti nebudou sjednoceny v lásce a harmonii 
v Novém ráji mého Otce, kde už nebude existovat žádný hřích. 

Bez ohledu na to, kolik bylo lidstvu řečeno o mé existenci, stále jsem ještě nenáviděn. 

I když jsem mezi věřícími přijímán, mé učení je jimi tolerováno, jen když odpovídá jejich 
vlastním požadavkům. 

Mnozí jednají s jinými s láskou a laskavostí, ale jen tehdy, když ti, jimž je nabídnut tento dar, 
přistoupí na jejich vlastní ideologie. 

Například mnozí odsoudí hříšníky, zatímco by jim měli prokazovat laskavost a modlit se za 
ně. Místo toho musí vést příkladem. 

Někteří budou jinými pohrdat, než by jim ukázali lásku, která se od nich, jako od křesťanů, 
očekává. 

Nikdy neodsuzujte jiné, i když s nimi nesouhlasíte, neboť k tomu nemáte právo. Nikdo jiný, 
jen Bůh je oprávněn soudit jiné. 

I když Mi mnozí věřící i nadále vzdávají poctu, děje se tak jen za jejich vlastních podmínek. 

Někteří pociťují potřebu se odlišit od svých bratrů a sester, aby ukázali světu, jak jsou učení 
v duchovních věcech. Potom používají svůj vlastní výklad toho, co mé milosrdenství ve 
skutečnosti znamená. 

Kolikrát jste slyšeli, že Bůh je vždy milosrdný?  Je tak milosrdný, že i když všechny miluje, by 
je nikdy neodsoudil? 

Že by nikdy neposlal duši do pekla? 

Tak to je lež. Tak mnoho lží, které popírají existenci pekla, bude pádem křesťanů. 

Lidé se sami odsuzují do pekla. Já je tam nedávám. Vybírají si je sami tím, že se odmítají 
odvrátit od smrtelného hříchu. 

Ani nehledají odpuštění, ani nemají výčitky svědomí. Toto jsou nebezpečné názory a je 
povinností všech křesťanů varovat ostatní o nebezpečích pekla. 

Tak mnozí, včetně těch, kdo odmítají svým dětem svátost křtu, mluví tak, jako by na hříchu 
už nezáleželo. 

Věří, že každý hřích "bude" odpuštěn. Není to pravda. 

Každý hřích "může" být odpuštěn, a nezáleží na tom, jak černý je, ale jen tehdy, když hříšník 
hledá odpuštění. 

Nyní k vám mluvím z nebe, abych připravil všechny Boží děti na můj Druhý příchod – a co 
nacházím? 

Mluvím k vám přes vězeňskou zeď a z cely, kam jste Mě uvrhli, protože odmítáte věřit, že 
bych k vám mohl promlouvat tímto způsobem. 

Ó, jak Mě urážíte! 



Těm, kdo Mi zasvětili své životy a jsou zběhlí v mém Písmu svatém, ale nyní Mě odmítají, 
pravím toto: 

Vaše odmítání vás teď zanechá v mukách a ve velkém zármutku, až vám Pravda bude 
odhalena. 

Protože potom si uvědomíte, kolik duší jste opustili, když jsem potřeboval vaši pomoc, abych 
je zachránil. 

Jak Mě přivádíte k slzám zklamáním z vaší slepoty způsobené nedostatkem pokory. 

Pochybujete o mém svatém Slovu, zatímco byste je měli přijmout a porozumět mu, protože 
jste tonoucí duše a chybí vám šlechetnost srdce. 

Prosím vás, odpovězte na mé volání. 

Váš milovaný Ježíš  
Vykupitel lidstva 
 
401. Můj zbytek církve, Dva svědci, o kterých se zmiňuje Kniha Zjevení 
Neděle, 15. dubna 2012 v 19:16 
 
Má vroucně milovaná dcero, uvědomuji si, že některá z těchto poselství ti nedávají smysl, ale 
musíš Mi důvěřovat a vědět, že musím odhalit obsah Knihy Zjevení, aby duše věděly, co mají 
v těchto časech očekávat. 

Vy, kdo jste malé víry, ale přijímáte mé Slovo, které dostáváte prostřednictvím tohoto 
proroka, vězte, že vaše pokora a touha, zrozená z čisté lásky ke Mně, vás přivedla blíže 
k mému Nejsvětějšímu Srdci. 

Vy jste zbytek mé církve. Vy jste církev, o které se mluví v Knize Zjevení. 

Vy jste plod ženy, která porodila mužského potomka a byla zapuzena do pouště, kde budete 
izolovaní, a přesto sjednocení jako jeden, abyste veřejně hlásali mé svaté Slovo a kázali 
pravá evangelia.  

Ta žena dala zrod mé pravé církvi, mému věrnému stádu, které nebude svedeno falešným 
prorokem. 

Vy, má církev, budete vyhnáni do pouště na 1 260 dnů, kde najdete útulek. Ale darem Ducha 
Svatého budete živeni plody mé lásky. 

Budou to věrní členové mých křesťanských církví, včetně mých posvěcených služebníků 
a těch z mých následovníků, kteří odmítnou falešného proroka, kdo budou muset držet mou 
církev pohromadě. 

Budete Mě muset uctívat potají, protože mše svatá se pod vládou falešného proroka změní 
k nepoznání. 

Vy jste moji opravdoví následovníci a všechny milosti z nebe jsou vylévány na vaše vzácné 
duše. 

Jak Já vás, děti, miluji a jak zmírňujete mé utrpení. Ale kolik bolesti je v mém srdci kvůli těm 
mým následovníkům, kteří Mi odmítnou naslouchat. 

Budou vtaženi falešným prorokem do pavučiny, do temnoty a Já je nebudu moci zachránit. 



Z vlastní vůle Mě udeří do tváře. 

Zbytek mé církev bude muset šířit Slovo mým ostatním dětem, včetně těch, kteří Mě vůbec 
neznají. 

Vy, můj zbytek církve, budete muset hlásat moje proroctví a mé svaté Slovo těm, kdo nejsou 
křesťané, nebo kdo neznají Desatero přikázání. 

Vaším úkolem bude postarat se o to, aby Bible svatá byla čtena a byla pochopena. 

Bude to na vás, abyste informovali svět o plném významu pečetí obsažených v Knize Zjevení, 
které odhalím Marii Božího milosrdenství. 

Dva svědci z Knihy Zjevení: 

Vy, moji následovníci, jste jedním z Dvou svědků, o nichž se zmiňuje Kniha Zjevení, a kteří 
budete ochraňováni z nebes.  

Mé Slovo, dávané vám, zbytku mé církve, může být odhozeno jako mrtvola, ale mé Slovo 
nikdy nezemře. 

Tím druhým z Dvou svědků budou židé. 

Dvě lampy jsou mé křesťanské církve, tradiční pravá církev a moji následovníci, kteří budou 
zahnaní do ústraní falešným prorokem. 

Dva olivové stromy jsou starý Jerusalem – Izrael a Nový Izrael.  

Oni, židé, konečně poznají, že Já jsem Mesiáš a jejich zvěstování Pravdy bude také falešným 
prorokem a antikristem zavrženo, aby shnilo jako mrtvola. Znovu, tato vyvolená rasa 
nezanikne. 

Oba se budou cítit poraženi, ale ve skutečnosti tomu tak nebude, neboť spolu se všemi 
ostatními náboženstvími vytvoříte jedinou pravou církev – Nový Jeruzalém, který povstane 
z popela. 

Přežijete strašlivou, hnusnou monarchii, která vyvstane pod dvojitým vůdcovstvím falešného 
proroka a antichrista, z nichž oba budou vrženi do jezera ohně, kterým je peklo. 

Toto pronásledování nebude trvat dlouho a bude vám dána velká síla a ochrana. 

Obdržíte pomoc a mezi vámi povstanou mnozí vůdci, aby vás provedli tímto obdobím. 

Mnozí z vás se stanou světci v mém Novém ráji a potom, co Mi pomůžete vybudovat moji 
zbytkovou církev na zemi, budete panovat se Mnou v novém nebi a zemi, které vyvstane při 
mém Druhém příchodu. 

Vám, kteří nejste se Mnou, bude dán velmi krátký čas, abyste si vybrali. 

Buď budete pro falešného proroka a proti Mně, nebo budete pro Mne. 

Vyberte si to první a vaše duše bude ukradena podvodníkem. Přestože to zní tvrdě, je to 
pravda. 

Během Varování bude dán všem Božím dětem důkaz mé přítomnosti. 



Modlete se, abyste přijali Pravdu, neboť jsem to Já, váš milovaný Ježíš, kdo k vám volá 
z nebes, abyste otevřeli své oči, abyste mohli vidět, a naslouchat, abyste mohli slyšet dříve, 
než bude příliš pozdě. 

Váš milovaný Ježíš 

402. Já, váš milovaný Ježíš, bych nikdy nemohl uškodit své vlastní církvi 
Pondělí, 16. dubna 2012 v 18:00 
 
Má vroucně milovaná dcero, volám ke všem Božím dětem a ujišťuji vás, že Já, váš milovaný 
Ježíš, bych nikdy nemohl uškodit mé vlastní církvi. 

Avšak nebudu stát stranou a dívat se, jak má církev je rozkládána rukou jedné určité sekty, 
která nemá právo, aby ve Svatém stolci hrála nějakou úlohu. 

Neboť to je přesně to, co falešný prorok a podvodníci, kteří zbožňují Satana, se pokoušejí 
udělat. Chtějí svrhnout katolickou církev a rozbít ji na malé kusy. 

Moje děti, takto se Satan, ve své poslední vzpouře, postaví proti Bohu, Stvořiteli všech věcí. 

Tento ničemný plán zničit moji církev je v běhu již 100 roků, ale od roku 1967 nabyl na síle. 

Mnoho podvodníků, kteří jsou členy této zlovolné sekty uctívající Satana, vstoupili do 
kněžských seminářů, aby získali opěrný bod ve Vatikánu. 

Jejich moc, i když dovolená Bohem Otcem, byla až dosud omezená. To se nyní změní, jak se 
blíží časy konce. 

Tato zlovolná sekta nyní uvolní všechnu svou sílu, aby zajistila, že zvolí novou náhradu za 
mého svatého vikáře papeže Benedikta XVI. 

Všichni, kdo znají mé učení, uvidí změny v rituálu mše svaté. 

Budou zavedeny nové světské zákony, které budou urážkou mé smrti na kříži. 

Mnoho mých věrných následovníků to uvidí a budou se cítit dotčeni. Jejich názory budou 
odmítnuty a mnoho svátostí se přestane udělovat. 

Proto je třeba mnoha příprav. 

Katolíkům, kteří se budou cítit uražení a zděšení, říkám: Prosím, nezapomeňte, že Já jsem 
zde. 

Volejte ke Mně, vašemu milovanému Ježíši a vězte, že se nesmíte obávat hlásat pravdu 
mého učení. 

Nesmíte se obávat obrátit se zády ke kacířství. 

Budu vás vést a chránit na vaší cestě a budete vedení mocí Ducha Svatého. 

Váš milovaný Spasitel 
Ježíš Kristus 
 
403. Moje poselství jsou dávána všem náboženstvím a vírám, včetně těch, které 
v Boha nevěří 
Úterý, 17. dubna 2012 v 18:30 
 



Má nejvroucněji milovaná dcero, věz, že moje poselství, dávaná tobě, jsou určena celému 
světu. 
 
Jsou dávána všem náboženstvím, všem vírám, včetně těch, které nevěří v existenci Boha, 
Věčného Otce, Stvořitele celého světa. 

Děti, protože vám byla dána Pravda Trojjediného Boha, Nejsvětější Trojice, která je tvořena 
Otcem, Synem a Duchem Svatým, máte zodpovědnost hlásat mé svaté Slovo celému světu. 

Ať už věříte, nebo ne, že skrze tato poselství k vám mluvím Já, musíte pomoci těm ubohým 
duším, které potřebují moji ochranu, aby mohly být zachráněny. 

Je mnoho otázek, proč se tato poselství tak často zmiňují o Satanovi. Má odpověď je tato: 

Satan a jeho padlí andělé se potulují po zemi, hledajíce lidské bytosti, které by zamořili. 

Útočí na ně zejména skrze smysly, zejména je podněcují dopouštět se hříchů těla. 

Vkládají jim do jejich myslí myšlenky, aby páchaly ohavnosti, které urážejí mého Otce. 

V případě, že duše jsou již v hříchu, mohou posednout tělo. Když se to stane, tak tyto ubohé 
posedlé duše vytvářejí kolem sebe spoušť. 

Jsou-li v pozicích moci, mohou způsobit strašnou nespravedlnost mezi těmi, nad nimiž 
vládnou. 

Zavádějí zákony, které vzdorují Desateru přikázání, ustanovenému Bohem Otcem. 

V jiných případech způsobují velké útrapy v životech lidí. 

Negativita je způsobena Satanem a jeho padlými anděly. Ta nepřichází od Boha. 

Od Boha může přijít jen pokoj a láska. 

Všem, kteří chtějí zbavit své životy negativních myšlenek a pocitů, pravím – vše, co 
potřebujete, je oddanost ke Mně, svému milovanému Ježíši Kristu. 

Stačí modlitba, jednoduchá rozmluva. Poproste Mě svými slovy, abych vám pomohl. 

Pokud půjdou od srdce, odpovím okamžitě a pomohu vám přijít těsněji k mému 
Nejsvětějšímu Srdci. 

Prosím, děti, dovolte Mi vás držet blízko Mě a dát vám útěchu, po které toužíte ve světě 
plném neštěstí, nespravedlnosti, krutosti a nenávisti. 

Já jsem vaše záchranné lano. Jen Já vám mohu pomoci. Prosím, volejte Mě v této modlitbě 
modlitební kampaně (45): 

"Ó, Ježíši, vím toho o Tobě velmi málo, ale prosím Tě, pomoz mi otevřít mé srdce a nechat 
Tě vejít do mé duše, abys mě uzdravil, utěšil a naplnil mě svým pokojem. 

Pomoz mi pocítit radost, zvítězit nad negativními myšlenkami a nauč mě chápat jak Ti dělat 
radost, abych mohl vejít do tvého Nového ráje, kde mohu žít s Tebou život lásky, radosti a 
nádhery navěky věků. Amen." 

Miluji vás všechny, drahé děti, bez ohledu jaké víry jste, bez ohledu na to, jak hodně jste 
hřešily, či způsobily zranění nebo škodu ostatním. 



Jen Já mohu změnit způsob, jakým žijete. 

Jedinou cestou, jak osvobodit sebe sama od těžkého života, jaký vedete, je volat Mě, abych 
vám pomohl. 

Váš milovaný Ježíš 

404. Nikdy nezískávejte nepoctivou výhodu nad jinými, ani v obchodu, politice 
nebo v jiné oblasti života 
Čtvrtek, 19. dubna 2012 v 20:00 
 
Moje nejdražší dcero, chci, abys řekla všem mým následovníkům, že jejich modlitby jsou 
vyslyšeny a že ve výsledku mnoho zlých událostí bylo zmírněno. 

Také si přeji, aby bylo známo, že díky tvému utrpení, má dcero, jsem byl schopen zachránit 
čtyři milióny duší. 

Moje milosrdenství bylo vylito na tyto Boží děti, které jsou v dnešním světě ještě naživu.  

Jiné oběti, nabízené mými následovníky skrze modlitby a půst, Mi pomáhají zachraňovat lidi 
od strašného osudu. 

Vaše síla, láska, věrnost a vytrvalost znamená, že Satanova moc se zmenšuje. 

Znamená to také, že moc globální skupiny nového světového řádu slábne. 

Musíte vědět, že modlitba oslabuje zlo ve světě. 

Čím více modliteb, tím menší moc má Satan. 

Nikdy nepodceňujte modlitbu a utrpení ani jediné osoby, neboť přinese velkou milost pro ty, 
kdo by jinak čelili plamenům pekla. 

Láska, kterou cítíte, děti, která vám byla dána při narození jako přirozený dar, je něco 
čistého. 

Zřídkakdy vnikne do vašeho života nenávist dříve, než dosáhnete věku rozumu. 

Děti pod tímto věkem jsou nevinné, čisté a pokorné v mých očích a vidí věci jednoduše 
a nekomplikovaně. To je opravdová láska, kterou se musíte pokusit ve vašich životech znovu 
získat. 

Když se díváte na život jednoduše, uctíváte Boha Otce, Stvořitele všech věcí a jste poslušní 
jeho přikázání, pak se znovu stanete podobni dítěti. 

Stanete se čistí, milující, jednoduší v srdci a zbavení zlomyslnosti. Pak vám bude dána síla 
Ducha Svatého a tím vaše víra bude neotřesitelná. 

Budete jako dítě, ale bude vám dán zbroj bojovníka, opravdového a váženého člena Boží 
armády. 

Až přijde čas, budete vládnout se Mnou, bok po boku v Novém ráji. 

Udržujte vaši lásku k ostatním jednoduchou. Nikdy nenabízejte lásku pod podmínkou, že vám 
za ni bude něco nabídnuto. 



Místo toho nabízejte lásku bez jakýchkoliv podmínek. Nabízejte lásku k ostatním jako dar 
Bohu. 

Na každého, koho ve vašem životě potkáte, pohlížejte Božíma očima. 

Každý člověk byl stvořen Bohem. Každý byl přinesen na svět Boží láskou. 

I když se jisté duše narodily s těžkým křížem, který musí nést, jsou Bohem postaveny do 
světa s láskou. 

Milujte jeden druhého, přes vzájemné chyby, k poctě mému Otci. 

Prohlížejte každou tvář a posuzujte ji, jako kdybyste viděli tuto osobu Božíma očima. 

Jen potom shledáte snazším zdržet se soudit jiné. 

Pokuste se v každém najít to dobré a to nejlepší. Projevte si lásku a laskavost navzájem. 

Nikdy nezískávejte nepoctivou výhodu nad ostatními, ani v obchodu, politice, nebo v jiné 
oblasti života. 

Když narazíte na zlo, přítomné v druhých, modlete se vroucně za jejich duši a nabídněte 
malou symbolickou oběť Mně, vašemu Ježíši, v pokání za jejich hříchy. 

Malým utrpením, malými oběťmi za duše jiných a modlitbou, můžete zmírnit intenzitu 
budoucího předpověděného pronásledování. 

Když to uděláte, pak v záplavě milostí může být vylito na svět milosrdenství mého Otce. 

Modlete se, modlete se, modlete se, aby vaše modlitby pomohly náležitě připravit lidstvo 
ještě předtím, než se Varování uskuteční, aby jen málo vás bylo ztraceno dříve, než vám 
bude dána příležitost uvidět Mne, jak vám nabízím můj velký dar lásky, milosrdenství 
a smíření. 

Váš milovaný Ježíš 
Spasitel lidstva 
 
405. Dokonce i ti, kteří se dopouštějí strašného hříchu, jsou Bohem Otcem 
milováni 
Pátek, 20. dubna 2012 v 15:45 
 
Má nejvroucněji milovaná dcero, mým dětem musí být řečeno o vřelé lásce, kterou chovám 
v mém Nejsvětějším Srdci ke každému dítěti narozenému na této zemi. 

Dokonce i ty, které se dopouštějí strašného hříchu, jsou Bohem Otcem milovány. 

Každé z vás je Božím dítětem. 

Z toho důvodu jste zneužívané, trápené a zraňované Satanem a jeho démony. 

Vy, zatvrzelí hříšníci, členové Satanovy armády, kteří vědí, že Bůh existuje, ale kteří si vybrali 
zbožňovat šelmu, vězte toto: 

Nezáleží na tom, nakolik uctíváte Satana, nezapomeňte, že vás nemiluje. 

Nenávidí vás a zničí vás. 



Jeho sliby, že vám nabídne ráj – jak na zemi, tak i mimo ni, jsou prázdné lži. 

Velmi brzy vám bude dán důkaz mé lásky k vám. Už nebudete mít více pochybnosti ve svém 
srdci, že Já, váš milovaný Ježíš, vás chci obejmout, odpustit vám a přinést vám věčný pokoj, 
lásku, radost a štěstí v mém novém království, v Novém ráji. 

Nikdy se nebojte odvrátit se od života, který vedete, v němž zbožňujete všechny domnělé 
dary bohatství, sexu a jiných materiálních příjemností, které vám nabízí Satan, jehož vláda 
na této zemi se rychle chýlí ke konci. 

Jen Já, váš milovaný Ježíš, vás mohu zachránit. 

Mé milosrdenství je tak velké, že vám odpustím cokoliv, pocítíte-li výčitky svědomí. Pospěšte 
si teď přijít ke Mně. 

Nemarněte ani vteřinu, neboť vaše budoucí štěstí je v sázce. 

Slibuji vám věčný život, pokoj, lásku, radost a nádherný ráj, kde budete milováni, hýčkáni 
a kde vám nic nebude chybět. 

Když nemůžete teď přijmout moji ruku milosrdenství, tak potom, až přijde čas v Poslední 
den, vám bude dána ještě jedna příležitost prosit Mě o milosrdenství. 

Až tento den přijde, mnozí z vás si uvědomí chybu, kterou jste udělali. 

Přesto vás obejmu jako dlouho ztracené a velmi milované Boží dítě a nebude záležet na tom, 
jak mnoho jste vytrpěli rukou Zlého. 

Všechno, co musíte udělat, je volat Mě a prosit Mě o mé milosrdenství. Jste-li v tomto čase 
zapleteni do sítě klamu a zla, z které nemůžete uniknout, pak vás prosím, abyste ke Mně 
volali slovy této modlitby modlitební kampaně (46):  

Za moje vysvobození z okovů Satana 

"Ó, Ježíši, jsem ztracen, jsem zmaten a cítím se jako vězeň, chycený do sítě, z které nemůžu 
uniknout. 

Důvěřuji Ti, Ježíši, že mi přijdeš na pomoc a vysvobodíš mě z okovů Satana a jeho démonů. 

Pomoz mi, neboť jsem ztracen. Potřebuji tvou lásku, aby mi dala sílu v Tebe věřit 
a důvěřovat Ti, abych mohl být zachráněn z tohoto zla, a mohlo být mi ukázáno Světlo, 
abych konečně mohl najít pokoj, lásku a štěstí. Amen." 

Váš milovaný Ježíš 

406. Ne milióny, ale miliardy duší se obrátí 
Sobota, 21. dubna 2012 v 16:00 
 
Má vroucně milovaná dcero, musím přinést útěchu všem, kteří možná z těchto poselství mají 
strach. 

Dovolte Mi, abych vás všechny uklidnil, moji vroucně milovaní následovníci, ujištěním o mém 
velkém milosrdenství pro celé lidstvo. 

Díky modlitbám mých milovaných následovníků, z nichž všechny byly slyšeny a vyslyšeny 
v souladu s Božím načasováním mého Věčného Otce, začíná docházet k mnoha obrácením. 



Nikdy se nevzdávejte naděje. Jste páteří mé mise na zemi, abyste Mi pomohli zachránit celé 
lidstvo. Jako takoví budete trpět bolestí za hříchy ostatních. 

Nikdy nepředpokládejte, že hříchy ostatních mohou zastínit Světlo Boha Nejvyššího do té 
míry, že by všechno bylo ztraceno. 

Velmi brzy všichni uvidíte Boží slávu skrze mé Boží milosrdenství, které bude odhaleno 
během Varování. 

Miliardy duší, nikoliv milióny, se obrátí. To bude znamenat, že Satanova moc se zmenší, až 
Boží armáda v síle povstane, aby porazila šelmu. 

Brzy bude celé lidstvo znát pravdu o své existenci. To bude bod obratu pro Boží děti, které 
se sjednotí v přípravě na novou éru míru, kde už žádný hřích nebude existovat. 

Modlitba je důležitá, protože Bůh Otec dal každému člověku na této zemi v čase jeho zrození 
dar svobodné vůle. Z toho důvodu chce, i když má moc udělat cokoliv co si přeje, aby jeho 
děti k Němu přišly ze své vlastní svobodné vůle. 

Bůh Otec nechce své děti nutit, aby Ho milovaly. 

To musí přijít přirozenou cestou. Ale jak můžete milovat někoho, koho neznáte? 

Toto je problém v dnešním světě. Velmi málo vás zná Boha Otce. Velmi málo vás zná Mne, 
jeho milovaného Syna, Ježíše Krista. 

Vy, moji následovníci, musíte použít modlitby tak, aby můj Otec mohl udělit mimořádné dary 
duším, které jsou v temnotě. 

Pak jim bude ukázáno jeho nádherné Světlo a budou zachráněny. 

Prostřednictvím vašeho daru modlitby Bůh Otec použije božský zásah, aby ty, kteří Ho 
neznají, nebo nevědí, že existuje, přivedl blíže ke svému srdci. 

Avšak mnoho duší, které mého Otce znají a které se od Něj úmyslně odvrátí, bude čelit 
strašným trestům. 

Bude jim dána všechna možná příležitost, ale přesto Boha odmítnou. 

Na duše, které provádějí odporné činy, běžné v jistých částech světa, přijde trest ve formě 
zemětřesení. 

Globální skupiny, které budou pokračovat v ničení zemí, nad nimiž mají kontrolu, budou 
zastaveny a tvrdě potrestány rukou mého Otce. 

Znovu je zapotřebí vašich modliteb k zmírnění takových hříchů a následných trestů. 

Je třeba ještě trochu více času v přípravě na moje Boží milosrdenství, aby dovolilo více duším 
se připravit na tuto velkou událost. 

Je důležité, že většina lidstva může být zachráněna a že všem duším, včetně zatvrzelých 
hříšníků, bude dána příležitost k znovusjednocení do jednoty s Bohem. 

Je mým největším přáním být v Novém ráji a panovat nad většinou lidstva. 

Vaše modlitby Mi pomohou naplnit moji velkou touhu po tom, abychom se všichni stali 
jednou rodinou v lásce a jednotě navěky věků.  



Váš milovaný Ježíš 

407. Matka Spásy: Až se vám doba bude zdát těžká a bolestná, vždy volejte Mě 
Pátek, 22. dubna 2012 v 10:00 
 
Mé dítě, můj Syn je tak šťastný z toho, jak jeho milovaná armáda poslouchá jeho svatá přání 
modlit se modlitby jeho modlitební kampaně. 

Tyto modlitby jsou určeny pro moderní dobu, aby pomohly všem Božím dětem vyhledat 
ochranu, kterou potřebují, aby se vyrovnaly s těžkými časy, kterým čelí tak mnoho duší. 

Děti, až se vám časy budou zdát těžké nebo bolestné, vždy volejte mě, vaši milovanou 
Matku, abych se přimluvila u mého drahého Syna ve váš prospěch. 

Nikdy nezapomeňte, že vaše osobní oběti nabídnuté Bohu, pomáhají zachránit tak mnoho 
duší na zemi. 

Vaše modlitby jsou vždy slyšeny. 

Nikdy nezůstanou nepovšimnuty, ale je s nimi jednáno podle vůle mého Otce. 

A tak musíte být trpělivé, děti. Vždy vkládejte svou plnou důvěru v mého Syna. 

Předejte Mu všechny vaše obavy a utrpení. Pak musíte věřit, že všechno zařídí On. 

Těm, kteří jsou věřící, ale shledávají těžkým se modlit, nebo udržovat svou lásku k mému 
Synu živou, dávám zvláštní modlitbu modlitební kampaně (47), aby vám pomohla znovu 
zažehnout vaši lásku k Ježíši:  

Za opětovné zažehnutí mé lásky k Ježíši 

"Ó, Blahoslavená Matko, Matko Spásy celého světa, oroduj za mě, aby má láska k Ježíši byla 
znovu zažehnuta, pomoz mi pocítit plamen jeho lásky tak, aby naplnil moji duši. 

Pomoz mi více milovat Ježíše, oroduj za mne, aby má víra, láska a oddanost k němu se staly 
silnější, utiš jakékoliv pochybnosti, které mě mučí, a pomoz mi vidět jasněji Boží Světlo 
Pravdy, které vyzařuje z tvého milovaného Syna, Spasitele celého lidstva. Amen." 

Jděte v míru, děti. Nezapomeňte, že když mě ze srdce poprosíte, abych se za vás přimluvila, 
já, Matka Spásy, předložím vaši žádost svému Synu. 

Nikdy nebudu ignorovat ani jedinou žádost, pokud je v souladu s přáními mého Syna 
a odpovídá svaté vůli Otce. 

Děti, naučte se více důvěřovat. Když důvěřujete mému drahému Synu, tak Mu dáváte najevo 
svou lásku. 

Když je vaše láska slabá, tak vaše důvěra v Něho bude také slabá. 

Jen vy, kteří se pokoříte před mým Synem, budete požehnáni milostmi, které jsou vám dány 
k posílení vaší víry. 

Nikdy se nevzdávejte, pocítíte-li zoufalství. 

Zoufalství vytváří Zlý. 

Prostě se obraťte ke mně a já se přimluvím, aby se do vaší duše navrátil pokoj. 



Když to uděláte, budete schopní odmítnout pokušení, které vám předkládá Zlý, a stanete se 
svobodnými. 

Vaše Blahoslavená Matka 
Královna andělů 
Matka Spásy 
 
408. Pomozte Mi připravit svět na můj Druhý příchod 
Sobota, 22. dubna 2012 v 15:30 
 
Má vroucně milovaná dcero, lidstvo musí vědět, že můj čas, abych představil sebe 
nevěřícnému světu, už není daleko. 

Všechny Boží děti, které jsou oddaní věřící, musí nyní z věrnosti ke Mně, svému milovanému 
Ježíši, Mi pomoci připravit svět na můj Druhý příchod. 

Tak mnoho času již bylo poskytnuto, abych přivábil duše zpět do mého Nejsvětějšího Srdce. 

To bylo důležité, neboť bez tohoto času by jen velmi málo duší bylo schopno vejít do mého 
Nového ráje. 

V mém nejsvětějším jménu naléhavě žádám všechny o svolení vést vás k hlásání Pravdy 
mého učení v každém koutu světa. 

Nejdříve kažte mé jednoduché učení. 

Láska k bližnímu se očekává u všech, kteří říkají, že jsou moji následovníci. 

Mluvte jen o mém Druhém příchodu. 

Každému, kdo vás bude odsuzovat, připomeňte, že můj slib přijít ve slávě soudit živé a mrtvé 
se má uskutečnit během života této generace. 

Můj Duch Svatý zaplaví duše těch, jimž budete odevzdávat mé svaté Slovo. 

Ale nejdříve Mě musíte prosit o tuto mimořádnou milost. Dříve, než schválím, abyste dělali 
tuto nejsvětější práci, žádám vás, abyste Mě poprosili modlitbou modlitební kampaně (48):  

O milost hlásat Druhý příchod Krista 

"Ó, můj Ježíši, uděl mi milost hlásat tvé svaté Slovo celému lidstvu, aby duše mohly být 
zachráněny. 

Vylij Ducha Svatého na mne, tvého pokorného služebníka, aby tvé svaté Slovo bylo slyšeno 
a přijato zvláště těmi dušemi, které nejvíce potřebují tvého milosrdenství. 

Pomoz mi vždy ctít tvou svatou vůli, abych nikdy neurazil nebo neodsoudil ty, kteří odmítají 
ruku tvého milosrdenství. Amen." 

Nyní jděte, moje armádo, neboť vám byla dána zbroj, kterou potřebujete k obrácení lidstva. 

Na své misi budete zesměšňováni, napadáni a zpochybňováni. 

Když se to stane, tak vězte, že budete skutečně Božím dítětem. 

Nebojte se, neboť vám dám sílu, abyste překonali takové překážky. 



Povedu vás po celou cestu. Jděte v pokoji a lásce. 

Váš milovaný Ježíš 

409. Více národů se sjednotí a více Božích dětí bude ovládáno jedinou institucí 
Pondělí, 23. dubna 2012 v 20:00 
 
Moje nejvroucněji milovaná dcero, právě nastává čas ke změnám ve způsobu, jakým vlády 
na celém světě budou vládnout ve svých zemích. 

Více národů se sjednotí a více Božích dětí bude ovládáno jedinou institucí. 

Přišel čas, abyste měli oči zeširoka otevřené a pozorovali jakékoliv změny v zákonech, které 
vás budou zbídačovat. 

Bojujte proti zákonům, které budou kontrolovat vaše zásobování potravinami. 

Bůh, můj Věčný Otec, potrestá zlovolné skupiny, pokud by se pokusily vyhladovět jeho děti. 

Moji následovníci, toto je čas k odhalení třetí pečetě. 

Ačkoliv ještě nějaký čas nebude otevřena, řeknu vám to, abyste se mohli pokusit zabezpečit 
vaši potravu vypěstováním své vlastní a skladováním potravin tak, aby se nezkazily. 

Časem bude vaše potrava omezena, stejně jako přístup k pitné vodě. 

Tato skupina, i když je oslabená silou vašich modliteb, zamýšlí vyhladovět a otrávit mnoho 
nevinných lidí v pokusu zmenšit světovou populaci. 

Budou tvrdě pracovat, aby toho dosáhli. 

Pokud budou pokračovat v uvalování hrůzy na Boží děti, můj Věčný Otec přivodí přírodní 
tresty, které smetou milióny těchto zlých lidí z povrchu země. 

Změny v charakteru počasí budou pokračovat. Časem to ovlivní schopnost obchodovat, takže 
globální mocnosti budou zastaveny v uskutečňování svých hrozných plánů. 

V průběhu všech těchto krizí, vy, moje armáda, se musíte modlit k Bohu Otci, aby vás 
ochránil od těchto lidí a o to, aby otevřeli svá ztvrdlá srdce Pravdě Božího milosrdenství. 

Říkám vám to, abyste se mohli připravit. 

Tyto události se nestanou okamžitě a mnoho těchto plánů může být odvráceno nebo 
zmírněno vašimi modlitbami a oběťmi. 

Zlo nepochází od Boha. Povstává z chtivosti, sebelásky a hladu po moci a kontroly. Všechny 
tyto slabosti jsou plozeny Satanem a kladeny do cesty světovým vůdcům, aby je pokoušely 
a ti pak mohli působit škodu Božím dětem. 

Nenechejte Satanovy síly ovládnout vaše země. 

Modlete se, modlete se, modlete se, abyste měli sílu odporovat nařízením, která jsou 
navržena tak, aby vás uvrhla do chudoby, závislosti a na milost a nemilost těm, kteří ovládají 
vaše země. Svou činnost budou vykonávat pod globálními mocnostmi, k nimž patří Velká 
Británie, USA, Evropská unie, Čína a Rusko. 



Já, váš Ježíš, vám pomohu se vyhnout perzekuci, ale nezapomeňte, že modlitba bude vaší 
hlavní zbraní. 

Modlitba může zabránit těmto zkaženým lidem, aby převzali vaši schopnost obstarat si jídlo, 
pití, oblečení a možnost navštěvovat křesťanské kostely. 

Bojujte v mém jménu a Já budu stát v každém čase vedle vás. 

Váš milovaný Ježíš 

410. Mým posvěceným služebníkům říkám: Neudělejte chybu vašich předků, kteří 
Mě odmítli, když jsem přišel poprvé 
Úterý, 24. dubna 2012 v 19:45 
 
Má vroucně milovaná dcero, měla bys vědět toto: Když je nějaká mise tak důležitá, jako ta, 
kterou nyní odevzdávám světu, tak mnoho lidí se ji bude snažit zastavit. 

Pokusí se na tebe zaútočit a ponižovat ty, kteří poznávají můj hlas, když se snažím sdělit má 
poselství celému světu. 

Míra nenávisti prokazovaná vůči těmto poselstvím dávaných skrze tebe, proroka času konce, 
se bude dále zvětšovat. 

Slyšte Mě teď všichni, kdo říkáte, že Mě znáte. Já připravuji lidstvo na můj Druhý příchod. 

Věříte-li ve Mne, v mé učení a říkáte, že Mě znáte, pak vězte, že posílám mého proroka času 
konce spolu s jinými proroky, aby vás učinili hodnými vejít do mého království. 

Mým posvěceným služebníkům říkám: Neudělejte chybu vašich předků, kteří Mě odmítli, když 
jsem přišel poprvé. 

Věnujte pozornost a naslouchejte mému volání, protože vás potřebuji, abyste Mi pomohli 
připravit duše mého stáda před tím, než se uskuteční Velký zázrak.  

Mysleli jste si, že bych neposlal mé proroky vás varovat? 

Mysleli jste, že bych můj příchod právě jen oznámil bez toho, že bych vás připravil a nechal 
duše zahynout? 

Styďte se, vy všichni, kteří odmítáte můj Druhý příchod a ještě prohlašujete, že rozumíte 
mému slibu lidstvu. 

Váš nedostatek pokory znamená, že nemůžete být očištěni Duchem Svatým. 

Musíte Mě prosit o dar rozlišení, nebo ode Mne odejít. 

Zradili jste Mne. Přivedli jste Mě k slzám zklamáním, neboť jste moji služebníci, jimž byla 
svěřena zodpovědnost za spásu duší, což je vaším úřadem. 

Nyní, když k vám volám z nebe, vás prosím, abyste odpověděli na mé volání. 

Mám mnoho vybraných duší, které pracují se Mnou, aby Mi přinesly duše, po kterých žízním. 

Je vaší povinností povstat z vaší dřímoty a být pozorní k mému volání. 

Jen ti, kdo Mě skutečně milují, poznají můj hlas. 



Tak jako matku pozná její vlastní dítě, tak i vy, moji milovaní služebníci, musíte volat ke Mně 
jako dítě hledající útěchu, kterou jsem Já, váš milovaný Ježíš, kdo vám dává znamení, abyste 
se chopili mé ruky. 

Povedu vás trnitou džunglí, do které budete muset vkročit, abyste dosáhli bran mého Nového 
ráje. 

Cožpak jsem vám neřekl, že přijdu znovu, abych soudil živé i mrtvé? 

A tak přijdu brzy a potřebuji vás, abyste Mi pomohli shromáždit do jednoty všechny Boží děti. 

Velmi málo vás Mě poznává, kvůli závoji klamu, který zahalil celý svět. Mnozí nevěří v Boha 
Otce. 

Málo vás přijímá, že Já, Ježíš Kristus, jeho jediný Syn jsem zemřel, abych vás spasil. Stejně 
tak jste ochotní věřit a zbožňovat falešné bohy, kteří neexistují. 

Jak jen pláču strašným zármutkem, když vidím mladé lidi, jak se smějí, je-li zmiňováno mé 
jméno a když se posmívají jiným, kteří veřejně připouštějí, že Já existuji. 

Jak jen trpím bolestí mého křižování, když vidím ty, kdo prohlašují být křesťany a odmítají 
hlásat veřejně mé učení ze strachu, že budou terčem posměchu. 

Svět byl oklamán králem lží. Jen Já mohu nyní přinést naději a zachránit Boží děti od 
strašného osudu, který je plánován, aby zasadil teror napříč každým národem armádami 
mocných globálních skupin, včetně těch, které jsou pod kontrolou falešného proroka 
a antikrista. 

Všechna moje varování dané Marii Božího milosrdenství, mému proroku času konce, se 
vyplní. 

Než se tak stane, nikdy nezapomeňte, že vaše věrnost patří Mně, vašemu Spasiteli, Ježíši 
Kristu. 

Bez mé lásky a řízení byste shledali, že nemůžete kormidlovat loď, kterou je moje svatá 
církev na zemi. 

Probuďte se. Neodmítejte Boží proroky. Mnozí nyní tvrdí, že přicházejí v mém jménu, jak je 
to předpověděno v Písmu, ale nenabízejí duchovní potravu, která může přijít jen ode Mne. 

Mnozí nyní vystupují do popředí takovým způsobem, aby můj hlavní veřejný hlas světu, 
obsažený v těchto poselstvích, byl v tomto času konce odmítnut. 

Modlitba je vaší cestou zpět do mé náruče. 

Modlete se, modlete se, modlete se za milosti k otevření vašich očí, abyste Mě poznali dříve, 
než bude příliš pozdě. 

Potřebuji vaši pomoc, vaši lásku a vaši věrnost. 

Nezapomeňte, že jsem to byl Já, pro Něhož jste složili vaše svaté sliby. Neodmítejte Mě nyní, 
když k vám volám. 

Přijměte Mě a nechejte Mě vás řídit tak, abyste mohli vést můj zbytek církve a zachraňovat 
duše. 



Dávám vám speciální požehnání a očekávám, že odpovíte na mé volání, jak následuje v této 
modlitbě modlitební kampaně (49):  

Za slib věrnosti křesťanských duchovních 

"Ó, Ježíši, jsem tvůj pokorný služebník a slibuji Ti mou lásku a věrnost. Prosím Tě snažně, 
dej mi znamení tvého volání a pomoz mi otevřít mé oči a uvidět tvá zaslíbení. 

Požehnej mě milostí Ducha Svatého, abych nebyl oklamán těmi, kteří tvrdí, že přicházejí 
v tvém jménu, ale kteří nemluví pravdu. Ty mi ukaž Pravdu. 

Dovol mi pocítit tvou lásku, abych mohl naplnit tvou nejsvětější vůli. S pokorným srdcem Tě 
prosím, abys mi ukázal cestu, jakou Ti mohu pomoci zachraňovat duše lidstva. Amen." 

Neignorujte mé volání. Neodmítejte Mě, když k vám ještě jednou přicházím. 

Tentokrát přicházím nejen, abych ještě jednou zachránil lidstvo, ale také proto, abych naplnil 
Boží vůli mého milovaného Otce, Boha Nejvyššího. 

Jděte v pokoji. 

Váš milovaný Ježíš 

411. Všichni lidé budou mít svobodnou vůli, dokud se jejich vůle nesjednotí s Boží 
vůlí Otce 
Středa, 25. dubna 2012 v 15:50 
 
Má vroucně milovaná dcero, mnoho duší Mě neuznává prostě proto, že nechtějí. 

Oni ale vědí, kdo jsem. Oni vědí, že byli stvořeni z ničeho Bohem Otcem, přesto si vybrali 
Boha ignorovat. 

Mnohokrát užívají mé jméno tím nejpovrchnějším způsobem a mé jméno je zahrnuto do 
kleteb, chrlených těmi, kteří jsou posedlí démony. 

Je to jen tehdy, když lidi postihne tragédie, že se zastaví a začnou přemýšlet o smrti 
a nějakém budoucím životě, o kterém si myslí, že může být před nimi. 

Proto takové duše někdy trestám, z mého milosrdenství, aby se vzpamatovaly, abych je tak 
mohl zachránit. 

Všechny materiální půvaby, vyhledávané smysly, se skrze utrpení stávají bezvýznamnými 
a mohou být viděny jako takové, čím jsou. Prchavé novinky, které zakrátko zmizí. 

Mnoho duší zrozených v tomto světě jsou seslány z nebe. Tyto duše si vybraly utrpení, 
včetně utrpení dětí z potratů, jako prostředky k dosažení spásy hříšníků. 

Je těžké pro lidskou mysl porozumět Božímu království, protože žádný člověk nebyl požehnán 
tímto darem. 

Když se padlí andělé vzbouřili proti mému Otci, On – můj Otec – nikdy nezbavil své děti 
práva na jejich svobodnou vůli, protože nikdy nevezme zpátky dar, který dal lidstvu.  

Celé lidstvo bude mít svobodnou vůli, dokud se tato nesjednotí s Boží vůlí Otce. 

Satan svobodnou vůli využívá. Avšak proti čemu je bezmocný, je to, když se tyto vyvolené 
duše vzdají své vlastní svobodné vůle a nabídnou ji Bohu k záchraně hříšníků. 



Tím, že přinesou tuto oběť přijetím utrpení, je Satanův vliv zeslaben. 

Potom mohou být hříšníci zachráněni, i když nečinili pokání. To je zázrak, jakým je utrpení. 

Váš milovaný Ježíš 

412. Ti, kteří jsou věrní Mně, budou vzati v mžiku oka a bez utrpení do nového 
nebe a země 
Čtvrtek, 26. dubna 2012 v 20:30 
 
Má vroucně milovaná dcero, znovu musím všem Božím dětem povědět, aby si nedělaly 
starosti a nebály se událostí, které mají přijít. 

Celé lidstvo brzy uvidí mé milosrdenství a mnozí, kdo jsou plní výčitek svědomí kvůli svým 
hříchům, se Mě nebudou bát. 

Místo toho jejich duše bude zaplavena mou Boží láskou. Mé Světlo bude prozařovat jejich 
těla a oni se budou radovat. 

Čas nové éry pokoje přinese nesmírnou radost a nadšení pro ty, kdo přijmou moji ruku 
milosrdenství. 

Každý jednotlivý hříšník je pozván k věčnému životu a nesmí odejít, bude-li zmatený. Moje 
éra pokoje bude novou zemí, kde pod mým vedením bude vládnout dvanáct národů.  

Budete žít v míru, v lásce a harmonii. Přírodní okolí, které dnes na zemi vidíte, vybledne do 
bezvýznamnosti, když je srovnáte se světem, jenž leží před vámi. 

Těm, kteří mají starosti, nebo se bojí o svou rodinu, nebo o své milované, říkám: – vezměte 
je s sebou do mého nádherného Nového ráje. 

Modlete se za ně a Já jim udělím mimořádné milosti, aby získali schopnost poznat mou lásku. 

To je největší přání mého Otce – uvidět úžas, radost a lásku zářit z očí jeho vzácných dětí, až 
jim odhalí Nový ráj. 

Budete znovu sjednoceni s vašimi milovanými, kteří zemřeli ve stavu milosti a kteří budou 
vzkříšeni z mrtvých. 
 
Proč byste nevěřili v takový dar? Když důvěřujete mému slibu, že přijdu znovu, tak pocítíte 
pokoj. 
 
Vše, o co vás prosím, je, abyste se pomocí modliteb připravili. Když se budete modlit o milost 
a za jiné, pak všechno bude dobré. 
 
Mé milosrdenství je tak velké, že jen málokomu se nepodaří rozpoznat můj božský slib, že 
shromáždím všechny Boží děti a vezmu je domů, pryč od hříšného sevření Satana a jeho 
padlých andělů. 
 
Pravdu mého království uvidí dokonce i ateisté, kteří budou šokováni. Ale jejich nevíra se ve 
většině případů promění v pokornou lásku a přijetí. I když před vámi leží mnoho obtížných 
časů, žádný nebude tak těžký, že jej nebudete moci překonat vaší láskou a oddaností ke 
Mně, vašemu Ježíši. 
 
Prosím, nedovolte strachu, aby vám stál v cestě přijmout s radostí dar mého Nového ráje. 



Ti, kdo jsou Mi věrní, budou v mžiku oka, bez utrpení vzati do nového nebe a nové země. 
Co by se vás mělo znepokojovat, jsou zatvrzelí hříšníci, kteří Mě nebudou prosit o odpuštění, 
kteří odmítnou moji ruku a místo toho budou lpět na svých zkažených způsobech. 
 
Ti potřebují vaše modlitby. 
 
Modlete se usilovně za spásu jejich duší. 
 
Váš milovaný Ježíš 
 
413. Bůh Otec: Jako Otec všech lidí jsem připraven poslat svého Syna, aby si 
vyžádal svůj právoplatný trůn 
Sobota, 28. dubna 2012 v 15:40 
 
Má dcero, tyto měsíce byly těžkým časem nejen pro tebe, ale pro všechny mé milované děti. 

Já jsem Otec stvoření a lásky, s hlubokou vášní pro každé mé dítě a nezáleží na tom, jak Mě 
uráží. 

Je třeba tak mnoho příprav nutných k přípravě duší na příchod mého milovaného Syna Ježíše 
Krista. 

Mnoho lidí trpí v tomto čase pronásledováním. Toto pronásledování spočívá nejen v chudobě 
a nedostatku peněz, ale také v duchovním hladu. 

Jako Otec všeho lidstva jsem připraven poslat mého Syna zpátky, aby si vyžádal svůj 
právoplatný trůn. 

Jen Já znám tento čas. Dokonce ani můj Syn toto datum nezná. 

Mohu vám říct, že to bude brzy a že většina této generace, žijící dnes 

v tomto světě, prožije den návratu mého Syna ve velké slávě. 

Nyní se chystám shromáždit všechny mé děti, protože je vezmu pryč z této strašné propasti 
utrpení, které v této pustině musí snášet. 

Tato pustina byla vytvořena rukou Lucifera a všemi jeho padlými anděly, kteří se potulovali 
po zemi od pádu Adama a Evy. 

Dnes mnoho mých dětí shledává nemožným věřit ve Mne, Boha, jejich Stvořitele a Otce. 

Požehnal jsem mé děti inteligencí a nezávislou svobodnou vůlí, takže si mohou zvolit žít své 
životy, jakkoliv se rozhodnou. 

Dal jsem jim své Desatero přikázání, vytesané do kamene, abych je vedl k mému království. 

Ta se nikdy nezměnila, přesto se mé děti považovaly za chytřejší, než jsou a vytvořily jejich 
nové významy, které jsou pro Mne nepřijatelné. 

Tento čas vlády všech vyhnaných démonů, kteří zaplavili zemi, je již téměř u konce. 

Volám všechny mé děti, aby poslouchaly. Váš čas na zemi, jak ji znáte, se blíží ke konci. 

Ale přesto je zde nová země, Nový ráj, čekající na vás. 



Překoná cokoliv, co byste si kdy mohli představit a je již nějaký čas připravený s láskou pro 
každého jednotlivého muže, ženu a dítě. 

Konečně sjednotím celou moji vzácnou rodinu a budeme všichni žít v harmonii, pokoji, lásce 
a radosti na věčnost. 

Těm, kteří odmítnou vejít do Nového ráje, říkám: Udělám vše, co je v mé moci, abych vás 
zastavil, abyste se neobrátili zády k vašemu dědictví, které vám právoplatně patří. 

Vzhledem k daru vaší svobodné vůle, který vám nikdy nevezmu, leží volba na vás. 

Všechno, co je třeba, je obrátit svou hlavu a otevřít své srdce. 

Potom musíte běžet do mé náruče, abych vás mohl vzít domů. 

Toto je moje nejvroucnější a nejcennější přání, abych vzal mé hýčkané děti domů, do jejich 
právoplatného místa, kam patří. 

Váš milující Otec 
Bůh Nejvyšší 
 
414. Matka Spásy: Mé dítě, pro ty, kteří milují mého Syna, smrt už nebude 
Neděle, 29. dubna 2012 v 10:00 
 
Mé dítě, nikdy si nesmíš myslet, že vzhledem k osamocenosti tohoto zvláštního poslání, že 
obrácení se neuskutečňují. 

Tvou misí, schválenou mým Věčným Otcem, je rozšířit pravdu o Druhém příchodu mého 
Syna všem Božím dětem. 

Je důležité, aby dětem, které nevěnují svůj čas zbožnosti k mému Synu a k jeho uctívání, 
bylo řečeno, co se má stát. 

Všechny Boží děti mají být zahrnuty ve všech vašich modlitbách, neboť On, můj Otec, miluje 
všechny. 

Dokonce i dětem, které zatvrdily svá srdce vůči mému Otci, a nechtějí uznat mého Syna, 
musí být dán věčný život. 

Až se dar Varování uskuteční, pak mnoho hříšníků bude osvíceno a obrátí se k mému Synu, 
žadoníce o jeho milosrdenství. 

Jen potom bude chtít lidstvo naslouchat těmto důležitým poselstvím, která jsou dávána mým 
Synem tvým prostřednictvím. 

Až si uvědomí pravdu, že čas k jeho novému panování má začít, budou hltat jeho svaté 
Slovo. 

Mnoho Božích dětí je zmateno, pokud jde o existenci nebe a země. Mnohé jsou příliš 
ustrašené, než aby přemýšlely o životě po smrti. 

Mé dítě, pro ty, kteří milují mého Syna, smrt už nebude. 

Místo toho budou vzati do Nové éry pokoje a do ráje, který byl slíben mým Otcem všem jeho 
dětem. 



Musíte se modlit za všechny ty toulavé a ztracené duše, aby našly svou cestu zpátky do 
milující náruče mého drahého Syna, neboť jinak nebudou schopné vejít do bran Nového ráje. 

Vaše milovaná Matka 
Matka Spásy 
 
415. První tajemství v Knize Pravdy odhaluje spiknutí zednářských skupin proti 
církvi  
Neděle, 29. dubna 2012 v 15:33 
 
Má vroucně milovaná dcero, dostala jsi dar, který by mnozí ze strachu odmítli. 

Kvůli uděleným milostem, které ti daly sílu, a ohni Ducha Svatého, jsi teď plně vyzbrojena, 
abys hlásala proroctví slíbená světu už tak dávno. 

Proroctví, dané Danielovi, když mu bylo řečeno, aby zapečetil Knihu Pravdy až do konce 
časů, kdy obsah bude odhalen, se stalo skutečností. 

Zjevení, která dostal také Jan Evangelista, mu byla dána jen částečně, ale některá tajemství 
mu byla ukázána na svitku se sedmi pečetěm. 

Nebylo mu dáno oprávnění, aby odhalil jeho obsah. Místo toho mu bylo řečeno, aby svitek 
svinul a snědl, takže pečetě nemohly být rozlomeny, ani obsah oznámen až do této doby. 
Spolknutím svitku byla lidstvu dána nápověda: 

Je-li Pravda hořká k jídlu, tak nahání strach. 

To může také urazit ty, kteří tvrdí, že znají celý Boží plán pro lidstvo. Přesto Pravda – mocná 
láska, kterou má Bůh pro každého jednotlivého člověka na této zemi, je sladká pro ty, kteří ji 
přijímají. 

Pravda, kterou mohu odhalit jen Já, Ježíš Kristus, tak jak je obsažená v tajemstvích daných 
Janu Evangelistovi, je sladká. Bude přivítána s láskou těmi, kteří následují Boží učení. 

Může vyvolat strach, ale Boží moc překoná všechno zlo a pronásledování, neboť On může 
udělat cokoliv. 

První tajemství spočívá v tom, že proti Bohu a všemu jeho dílu snovaly spiknutí zednářské 
skupiny, založené ve středověku. 

Jejich věrnost patří Zlému. On, Satan, je jejich bohem a oni jsou hrdí, že mu vzdávají hold 
prostřednictvím černých mší. 

Pak je to Svatý stolec, který byl od roku 1967 touto skupinou zuřivě napadán. 

Pomalu se infiltrovaly do mé církve, nejen uvnitř Vatikánu, ale v každé zemi v církevních 
kruzích i mimo něj. 

Jejich úmyslné zamoření mé církve mělo za následek ďábelské ukrutnosti, způsobené 
nevinným obětem. 

Jejich láska k penězům a moci je ničím ve srovnání s odpornou oddaností, kterou prokazují 
králi lží, samotnému Satanovi. On je otevřeně uctíván ve skupinách a v tajnosti. Kněží a jiní 
posvěcení služebníci, včetně biskupů a kardinálů se v jistých kruzích sami k této skupině 
přidali. 



Zlé činy, na kterých se podílí, jsou příliš závažné, než aby byly odhaleny, ale měli byste 
vědět, že nabízejí Zlému lidské oběti v kostelích, zřízených k poskytování svaté eucharistie při 
mši svaté. 

Tyto skupiny – tak opatrné, že skrývají svou skutečnou činnost před pravými a svatými knězi, 
svatými biskupy, svatými kardinály a jinými posvěcenými služebníky – páchají ohavné činy. 

Ony Boha nenávidí se zuřivostí, která by vás šokovala. Moc, kterou jim dává Satan, vede 
k tomu, že jejich zkaženost, chtivost, smyslnost a sexuální úchylky jsou jejich následovníky 
vítány ve všech zemích. 

Zdraví se vzájemně soukromými znameními se záměrem projevit věrnost jeden druhému. 

Jedna věc je jistá. Jejich ohavné činy skončí a bez toho, že by se obrátili ke Mně během 
Varování, bude jim zbývat jen málo času, než budou hozeni do jezer ohně, kde budou trpět 
strašná muka na věčnost. 

To oni vytvořili a rozdmýchali odpadlictví, které existuje po celém světě. 

Dosáhli toho tím, že pronikli do mé církve. 

Váš milovaný Ježíš 
Beránek Boží 
 
416. Volám ke všem, kteří Mě neznáte 
Pondělí, 30. dubna 2012 v 17:45 
 
Má nejvroucněji milovaná dcero, lidem, kteří věří v Boha, ale nechodí do kostela, nebo se 
nemodlí, musím něco vysvětlit. 

Mnozí nevědí, jak se modlit. Tak trochu jako ty, která to také shledáváš těžké, má dcero. 

Modlitba znamená prosit. Modlitba znamená rozmlouvat. Modlitba znamená prokázat lásku a 
poděkovat. 

Dnes se mnoho lidí, dobře smýšlejících a šlechetných srdcem, neumí modlit. Některým je to 
protivné a cítí se trapně. 

Jiní si myslí, že jejich modlitby nemají  váhu. 

Ó, jak Já miluji tyto zvláštní duše. Jsou tak vzdálené, a přesto, jak Já dychtím jim ukázat moji 
hlubokou lásku. 

Volám ke všem, kteří Mě neznáte. Není třeba, abyste ze Mne měli strach. Všechno, co musíte 
udělat, je poprosit Mě, abych vás přijal a utěšil vás. 

Nechejte Mě dokázat vám mou lásku. Mluvte ke Mně svými vlastními slovy. Nic Mě neohromí. 

Až ukonejším vaše srdce, svěřte Mi vaše trápení. Nechejte Mě, abych vám pomohl pocítit 
skutečný pokoj. 

Poproste Mě, abych uspořádal vaše starosti. Ukážu vám Pravdu, takže vaše starosti už vám 
nebudou připadat tak zlé. 

Jak poznáte, že vás slyším? Jak si budete jistí, že vám odpovím? 



Jen si klidně sedněte a poproste Mě touto modlitbou, abych vám pomohl otevřít Mi vaše 
srdce a prosit Mě o pomoc. 

Modlitba modlitební kampaně (50):  

Ježíši, pomoz mi poznat, kdo jsi 

"Ó, drahý Ježíši, pomoz mi poznat, kdo jsi a odpusť mi, že jsem s tebou dříve nemluvil.  

Pomoz mi najít pokoj v tomto životě a pomoz mi, aby mi byla ukázána pravda o věčném 
životě. 

Ukonejši mé srdce.  

Zmírni mé starosti.   

Naplň mě pokojem.  

Otevři teď mé srdce, abys mohl naplnit mou duši tvou láskou. Amen." 

Mnozí z vás tentokrát ke Mně nepřijdete. Ale to je v pořádku. V časech nouze, zmatku 
a úzkosti však přijdete. 

Stojím každý den u vás, i když si to ještě neuvědomujete, ale velmi brzy Mě uvidíte 
a poznáte pravdu mého slibu dát vám věčný život v těle, mysli a duchu. 

Čekám na vaše volání. Potom, až přijde čas, vás mohu vzít, do bran nové éry pokoje a mého 
Nového ráje na zemi. 

Váš přítel 
Váš milovaný Ježíš  
 
417. Slyšte mé volání a připravte se na vylití Ducha Svatého 
Úterý, 1. května 2012 v 20:00 
 
Má vroucně milovaná dcero, moje láska k vám všem znamená, že ještě jednou vyliju Ducha 
Svatého na lidstvo, abych je povzbudil otevřít svá srdce. 

Mnohé duše už velmi brzy pocítí moc Ducha Svatého, jak se vylévá na jejich mysl, tělo 
a duši. 

Je to nutné, aby se všechny Boží děti probudily k přijetí Pravdy. 

Někteří lidé teď uvidí svět jinak. 

Začnou všechno zpochybňovat. Už nebudou chtít nadále zůstat otroky pánů, jejichž jediným 
cílem je ovládat je pro svůj osobní zisk. 

Nikdo si nebude moci nevšimnout tohoto vlivu Ducha Svatého. 

Celá nebesa očekávají, že okamžik osvícení způsobí nový úsvit, nový začátek. 

Lži, s nimiž jste konfrontováni, zakrývají hlavní plán, zrozený ve světové alianci a určený 
k ovládnutí všech vašich zemí. 



Necháte-li vaši zemi v závislosti na obrech (světové velmoci, nadnárodní společnosti – pozn. 
překladatele), abyste uživili vaše rodiny, stanete se otroky. Už teď vám berou všechno, co 
vlastníte, ale vy jste k tomu slepí. 

Nyní s darem Ducha Svatého, milióny prohlédnou tuto masku klamu a budou odporovat 
těmto ničemným skupinám, kontrolovaných zednáři. 

Tento dar vám dá nyní výzbroj, kterou potřebujete, abyste svedli tuto armádu z cesty, 
vedoucí k vaší záhubě. 

Slyšte mé volání a připravte se na vylití mého Ducha Svatého. 

Váš milovaný Ježíš 

418. Tuto neděli bude seslán Duch Svatý. Druhé vylití z moci Ducha Svatého. 
Pátek, 4. května 2012 v 21:05 
 
Má vroucně milovaná dcero, když máš pocit, že tato mise – přesvědčit všechny Boží děti, aby 
braly na vědomí můj Druhý příchod, a přijaly jej jako dobrou zprávu – je těžká, tak měj na 
zřeteli toto: 

Tak jako každý jednotlivý člověk je stvořen k Božímu obrazu mého Věčného Otce, stejně tak 
prozařuje Světlo mého Otce nějakým způsobem každou duši. 

Podívejte se do tváře každého, koho potkáte, a uvidíte letmý pohled Boha Otce. 

Může to být jen pohled, úsměv, gesto nebo něha, ale je tam. 

Dobro je ve všech, dokonce i v zatvrzelých hříšnících. Některé tato dobrota zcela obklopuje 
a přitahuje lidi k těmto osobám, požehnaných tímto darem, jako magnet. V jiných je to jen 
slabý záblesk, ale přesto je stejně tak přítomná. 

Když se díváte do očí někoho, jehož chování k druhým je kruté, můžete vidět ještě záblesk 
naděje, protože Boží Světlo je přítomné. Je to Světlo v duších Božích dětí, které je třeba 
znovu zažehnout prostřednictvím těchto poselství lásky a naděje. Čím silnější je toto Světlo, 
tím čistější je tato osoba. Čím více lidí je očištěno Božím Světlem, tím čistější bude země. 

Stane-li se Boží Světlo silnějším v duších věřících, pak působení zla se bude oslabovat, 
protože temnota se nemůže snášet se Světlem. 

To je důvod, proč nyní v celém světě dojde ještě k dalšímu vylití Ducha Svatého. 

Od 10. května 2011 je to již druhé vylití mocí Ducha Svatého. 

Předchází mému velkému Božímu milosrdenství a zajistí, že Světlo vytvoří nové porozumění 
v duších věřících. 

Tento Duch Svatý sestoupí na celý svět tuto neděli, 6. května 2012. 

Mnozí budou pociťovat pokoj a lásku. Naléhavě vás všechny prosím o modlitby, aby tento 
dar pronikl jejich duše tak, aby pocítili Boží lásku a odpověděli na jeho volání. 

Modlitba modlitební kampaně (51):  

O dar Ducha Svatého 

"Ó, přijď Duchu Svatý, vylij tvůj dar lásky, moudrosti a poznání na moji pokornou duši. 



Naplň mě světlem Pravdy, abych mohl rozlišit Boží Pravdu od lží šířených Satanem a jeho 
padlými anděly. 

Pomoz mi uchopit pochodeň a rozšířit plamen poznání na všechny, s nimiž se setkám skrze 
Krista, Pána našeho, Amen." 

Jděte v lásce, Světlu a pokoji. 

Spočiňte a dovolte mému Duchu Svatému, aby na vás sestoupil. 

Miluji vás. 

Váš drahý Ježíš 

419. Bůh Otec: Přijměte mého Ducha Svatého s údivem a poděkováním 
Sobota, 5. května 2012 v 12:00 
 
Má dcero, jak velký je ten den, kdy se Duch Svatý, Světlo mé lásky, vylije na zem. 

Je to velmi mimořádný dar. Otevře mnohá srdce a také mnohé duše připraví na Varování. 

Moje láska nemá žádných hranic. 

Není jediného muže, ženy nebo dítěte, kterého bych vyloučil z mé touhy je držet těsně v mé 
náruči. Ani jediný hříšník není vyloučen. 

Mé dary lidstvu jsou velkorysé a budu pokračovat ve vylévání mých darů jako odpověď těm, 
kdo se modlí modlitby modlitební kampaně, které jsem dal tobě, má dcero. 

Tyto modlitby jsou z nebe a nepřicházejí z pera lidí. 

Jsou určeny pro tyto časy a jsou mocnou zbraní proti pronásledování. 

Tyto modlitby jsou slyšeny pokaždé, když vycházejí z vašich úst, mé děti. 

Přinesou vám velké odměny. 

Přijměte mého Ducha Svatého s údivem a díky. 

Je to zázrak a bude seslán každému z vás mou láskou ke všem. 

Jděte teď v pokoji a lásce. 

Váš Otec 
Bůh Nejvyšší 
 
420. Mým stoupencům moderních dnů je dán obrovský úkol 
Neděle, 6. května 2012 v 10:00 
 
Moje nejdražší dcero, mnoho z Božích dětí věří, že ti, kteří vedou svaté životy, se těší přízni 
mého Otce. 

Pravdou je, že tyto svaté a oddané duše – jakými jsou – musí pracovat pro záchranu 
ostatních duší. 

Ty ostatní duše jsou obyčejní muži, ženy a děti, kteří vedou uspěchané životy a málo času 
tráví v modlitbě. 



Mnozí se nemodlí, ani se Mnou nerozmlouvají. Někteří v Boha nevěří. Někteří věří. Mnohé 
z těchto duší vedou dobré životy. 

Chovají se k ostatním s láskou a laskavostí srdce. Dávají potřeby ostatních před své vlastní. 
Jsou dobročinní. Milují jeden druhého. Ale nechodí do kostela, nepřijímají svátosti, nebo 
neakceptují, že Já, Ježíš Kristus, existuji. 

Mysleli byste si proto, že jsou ztracenými dušemi. Ale ve skutečnosti nejsou. 

Jsou to děti Boha a jeho Světlo jimi proniká. Nejsou zatracené. Jsou milované. 

Časem, až jim bude ukázán důkaz mé existence, okamžitě Mě obejmou. 

Ztracené jsou to pouze ty duše, které vznášejí své námitky vůči mému Otci a ty, které 
vychutnávají slasti ohavných a zlých hříchů. 

Ti, kdo nemohou žít bez toho, že by se dopouštěli smrtelného hříchu a jejichž duše jsou tak 
zčernalé, protože jsou posedlí Satanem, potřebují uniknout z této strašlivé temnoty. Nebudou 
ale dost silní, aby to udělali. 

Shledají, že je téměř nemožné, aby vyhledali moji pomoc. Mohou být zachráněni jen skrze 
modlitby mých svatých a oddaných následovníků. 

Mým stoupencům moderních dnů je dán obrovský úkol rovný tomu – ale více naléhavým – 
jaký byl dán mým apoštolům, když jsem vystoupil na nebesa. 

Moji následovníci, vaší úlohou je připravit tyto duše na můj Nový ráj skrze vaše modlitby. 
Modlitby je můžou obrátit. 

Moje milosrdenství je tak velké, že i takovým hříšníkům odpustím díky šlechetnosti jiných 
mých věrných služebníků, skrze jejich utrpení a modlitby. 

Nikdy nezapomínejte na moc vašich modliteb. Tato moc vám byla dána darem, abyste mohli 
zachraňovat duše svých bratrů a sester. 

Nezapomínejte, že můj Věčný Otec miluje všechny hříšníky. Ale bude velký jásot a slzy 
radosti budou kanout pro každého zčernalého a ztraceného hříšníka, který je zachráněn 
z ohňů pekla. 

Váš milovaný Ježíš 

421. Hroznou bolest a pronásledování Mi způsobují sekty, které pracují v tajnosti 
na svržení Svatého stolce 
Neděle, 6. května 2012 v 19:30 
 
Má vroucně milovaná dcero, přicházím prosit mé následovníky, aby zmírnili mé utrpení. 

Hrozná je bolest a utrpení, které Mi způsobují sekty, pracující v tajnosti na svržení Svatého 
stolce. 

Jak Mě tím zraňují. Je těžké nést klam a krutost jejich úkladů proti Mně. Chvěji se, když 
vidím absolutní nenávist, kterou vůči Mně chovají ve svých srdcích. 

Satan ukradnul jejich duše, jejich mysl, jejich ducha i jejich těla. Stále jsou to ještě Boží děti, 
ale už nechtějí mít cokoliv společného s mým Otcem. 



Jejich plány se nyní uskutečňují před vašima očima, včetně očí mých posvěcených 
služebníků, kteří to přesto nedokážou vidět. 

Podlé způsoby, ve kterých se ukrývají, a přesto provádějí kontrolu mé církve, lámou mé 
srdce. 

Udělám cokoliv, abych je přiměl se zastavit, ale jejich duše jsou tak černé. 

Tvé utrpení, má dcero, bude použito, aby pomohlo zachránit duše těch, v nichž může být 
ještě jiskra lásky a které odpoví na mé volání. 

Žádám vás naléhavě, abyste se modlili za tyto duše, pracující jako horlivá armáda s malou 
láskou k Bohu ve svých srdcích. 

V jejich duších je ještě přítomné Světlo, Boží Světlo mého Otce. Jen modlitba a utrpení jim 
můžou pomoci. 

Oni neporazí, a ani nemohou porazit moji církev, neboť Já jsem církev. 

Vy, moji následovníci jste církví. Nemohou bojovat proti těm, kteří jsou ve Světle, neboť by 
je oslepilo. 

Časem pochopí, že mají jen vteřiny, aby udělali konečné rozhodnutí. 

Modlete se, aby přijali ruku mého milosrdenství místo toho, že by se nechali na věky 
vtáhnout do jezera ohně. 

Je to kvůli těmto duším, které znesvěcují moji církev, že každou vteřinu dne prožívám znovu 
mé bičování u sloupu. 

Nikdy neustanu, dokud je nebudu moci zachránit. 

Pomozte Mi. Naléhavě prosím všechny mé následovníky, aby se modlili za takové hříšníky. 

Váš milovaný Ježíš 

422. Mnozí papeži, obklopení zednářskými skupinami, byli zajatci ve Svatém 
stolci 
Pondělí, 7. května 2012 v 18:19 
 
Má vroucně milovaná dcero, mým církvím po celém světě říkám toto:  

Vězte, že dokud budete hlásat mé nejsvětější Slovo, budu vždy s vámi, na vaší straně. 

Mé katolické církvi pravím – přestože jste způsobili soužení, jako výsledek zlého hříchu, nikdy 
vás neopustím, i když jste hřešili. Ale vězte toto: 

Vaše důvěra ve Mne není tak silná, jak by být měla. Už Mě nemilujete tak jako kdysi. 

Všechen majetek, který jste nahromadili, způsobil odstup obyčejných Božích dětí ode Mne, 
vašeho Krista a Spasitele.  

Vystoupili jste do tak vznešených výšek, že k vám nemohu dosáhnout a nabídnout vám moji 
ruku, abych vás zachránil od zkaženosti ve vašem nitru. 

Byli jste učeni Pravdě mým Petrem, na jehož skále jste vyrostli. A co jste udělali? 



Postavili jste kolem sebe tlusté kamenné zdi. 

To způsobilo nedostatek komunikace s těmi, jimž jste měli dávat potravu mého Těla a Krve, 
aby jejich duše mohly být živeny. 

Úcta, vyžadovaná od vás při podávání mé nejsvětější eucharistie, byla ztracena, když jste 
zlehčili moji přítomnost. 

V době, kdy Druhý vatikánský koncil vyhlásil nová nařízení, byly to právě tyto ďábelské 
zednářské síly, zabydlené ve vašich kuloárech moci, které je zavedly. 

Lstivě představily nové způsoby podávání mé nejsvětější eucharistie, které Mě urážejí. 

Vaše tak zvaná tolerantní učení vyhlásila řadu lží, včetně odmítnutí uznat moc sv. Michaela 
archanděla. 

On je ochráncem církve před Satanem. Ty zlé síly mezi vámi to věděly. To je důvod, proč jste 
potlačili všechny modlitby před mší, prosící o jeho pomoc. 

Pak jste se dopustili té největší nepravdy – že není třeba se bát pekla. Že je to jen 
přirovnání. Neboť tato lež, přijatá mnoha Božími dětmi jako pravda, znamenala ztrátu miliard 
duší. 

Jak Mě urážíte. Prosím mé pokorné a posvěcené služebníky mezi vámi, aby se vrátili k mým 
učením. 

Nikdy nedovolte, aby se mezi vámi nahromadilo bohatství a nikdy si nemyslete, že je v mých 
očích přijatelné. 

Bohatství, zlato a moc nahromaděné v mém jménu, bude vaším pádem. Nemůžete mít užitek 
z mého svatého Slova. 

Trpěli jste kvůli způsobu, jakým jste Mě urazili. 

Nikdy si nemyslete, že obviňuji mnohé svaté papeže, kteří usedli na Petrův stolec. Jejich 
mise byla vždy ochraňována. 

Mnozí papežové byli zajatci na Svatém stolci, obklopeném zednářskými slupinami, které 
nereprezentují Boha. 

Ony Boha nenávidí a strávily padesát let šířením nepravd o Božím milosrdenství. 

Jejich práce vedla ke zhroucení katolické církve. 

To nebyla náhoda. Bylo to úmyslné a vychytralé spiknutí k zničení víry církve. K zničení úcty 
obyčejných katolíků k jedinému pravému Bohu. 

A to způsobí, že budete odvrženi do pustiny. Po papeži Benediktu budete vedeni přímo Mnou 
z nebe. 

Ó, jak jste Mne přivedli k pláči. 

Vyzývám všechny mé posvěcené služebníky, kteří znají pravdu, aby vstali a následovali Mě, 
svého Ježíše a v pokorné službě šířili pravdu mých učení. Musíte najít odvahu a sílu povstat z 
popela. 

Především odmítněte lži, které vám budou brzy předloženy falešným prorokem. 



On sloučí katolickou církev s jinými církvemi, včetně církví pohanských, aby se stala jedinou 
ohavností, jedinou světovou církví bez duše. 

Váš Ježíš 

423. Matka Spásy: Bůh Nejvyšší může změnit osud světa 
Úterý, 8. května 2012 v 12:30 
 
Mé dítě, tato mise obrací milióny duší, které by jinak byly ztraceny. 

Nikdy si nesmíš myslet, že překážky, které jsou ti kladeny do cesty, mohou zastavit šíření 
Ducha Svatého. 

Můj Syn je tak potěšen všemi, kdo následují Slovo, které v tomto čase sděluje světu. 

Děti, oddanost, projevená vašimi modlitbami, zachraňuje tak mnoho ztracených duší. Nikdy 
nezapomeňte na moc modlitby. Vaše modlitby zabránily už tak mnohému zlu. 

Práce skupiny nového světového řádu je nyní přerušena a jejich plány byly uvedeny do 
zmatku. 

Boží milosrdenství je tak veliké, že modlitba může zmírnit jakékoliv zlo ve světě. 

Světlo Ducha Svatého nabývá nyní na síle, a tak stále více duší uvidí Pravdu Pána, když se 
teď všude znovu rozněcuje. 

Děti, musíte stále mluvit k mému Otci a posilovat vaši oddanost k Němu. 

Tím, že budete volat k Otci, Bohu Nejvyššímu, ve jménu jeho drahého Syna, uslyší vaše 
modlitby a odpoví vám. 

Měli byste volat k Otci častěji, neboť to bude On, Bůh Nejvyšší, kdo může změnit osud světa. 

K Otci se můžete přiblížit jen prostřednictvím mého Syna, Ježíše Krista. Proto se musíte 
modlit modlitbu modlitební kampaně (52): 

Modlitba k Otci 

"Můj nejdražší Otče, ve jménu tvého drahého Syna a ve vzpomínce na jeho utrpení na kříži, 
volám k Tobě. 

Ty, Bože Nejvyšší, Stvořiteli světa a všeho bytí, jenž držíš naši spásu ve svých svatých rukou, 
obejmi všechny své děti, včetně těch, které Tě neznají a i ty, které Tě znají, ale dívají se 
jinam. 

Odpusť nám naše hříchy a zachraň nás od pronásledování Satanem a jeho armádou. Vezmi 
nás do své náruče a naplň nás nadějí, kterou potřebujeme, abychom uviděli cestu Pravdy. 
Amen." 

Jděte v pokoji.  

Vaše milovaná Matka 
Matka Spásy 
 
424. Můj zbytek církve, bude inspirován prorokem Henochem, a to vyvolá 
nenávist, kdekoliv bude slyšeno mé svaté Slovo  
Úterý, 8. května 2012 v 19:00. 



 
Má vroucně milovaná dcero, přicházím tento večer, abych ti řekl, že velké znamení mé lásky 
a milosrdenství se nyní projeví v srdcích věřících všude na světě. 
Ve svých srdcích pocítí moji přítomnost takovým způsobem, který nebudou moci vysvětlit 
a sjednotí svá srdce s mým. 

Tento dar je udělá silnými ve víře ve Mne a každý den budou hladovět po mé přítomnosti. 

Naléhavě prosím všechny Boží děti, které pocítí plameny mé lásky, jak uchvacují jejich duše, 
aby přijímaly mé Tělo a Krev ve svaté eucharistii tak často, jak jen budou moci. 

Vy, moji milovaní stoupenci, budete potřebovat dar mého Těla prostřednictvím svaté 
eucharistie, aby vám dal sílu. 

Neboť budete potřebovat každý gram síly, až budete svědky zhroucení mé svaté 
a apoštolské katolické církve. 

Moje svatá eucharistie bude znesvěcena, jak už jsem před nějakým časem předpověděl. 

Budou předneseny záminky, jak udělat z tohoto nejsvětějšího daru jen gesto ke vzpomínce 
na mé ukřižování. 

Velmi brzy bude má skutečná přítomnost odsouzena, jako součást učení nové moderní 
katolické církve, která zahrne i jiná náboženství. 

Až se toto stane, láska a zbožnost k Nejsvětější Trojici zeslábne a bude opuštěna. 

Místo Ní falešní bozi zaujmou její místo. I když to bude těžké, nesmíte zapomenout, že Já se 
mé církve na zemi nikdy nevzdám. 

Má věrnost náleží církvi založené Mnou před tím, než jsem vstoupil na nebesa. 

Církev založená mým milovaným Petrem na skále, nemůže zaniknout a nikdy nezanikne. 

Neboť Já teď povedu mou církev v konci časů a obnovím proroctví, předpověděná už před 
tak dlouhým časem. 

Moje evangelia budou kázána mým zbytkem církve v každém koutu země. 

Můj zbytek církve bude inspirován prorokem Henochem, a to vyvolá nenávist všude, kde 
bude slyšeno mé svaté Slovo. 

Duch Svatý roznítí víru mého zbytku církve, která se až do svého posledního dechu nikdy 
nevzdá hlásání pravdy mých evangelií. 

Jděte teď a připravte můj zbytek církve následováním mých pokynů. 

Vždy Mi důvěřujte a všechno bude dobré. 

Váš milovaný Ježíš 

425. Práce zednářských skupin ve vašem světě slábne 
Středa, 9. května 2012 v 21:00 
 
Má vroucně milovaná dcero, stále více těch, kteří znají mé učení, konečně přijímají, že nyní 
komunikuji se světem prostřednictvím těchto poselství, které dávám tobě. 



Moc Ducha Svatého probudí ty, jejichž lásce k mému Otci je mrtvá, aby vychutnali Slovo jeho 
milovaného Syna. 

Já, Ježíš Kristus si přeji dát vám povzbuzení v utrpení a zkouškách, které možná budete 
zakoušet. 

Toto utrpení nebude trvat dlouho. 

Má láska k vám je tak silná a mé milosrdenství tak velké, že nedovolím, abyste trpěli muka, 
která by vám způsobili ti, kdo chtějí ovládnout vaše národy. 

Činnost zednářských skupin ve vašem světě již slábne. 

Vaše modlitby zmírnily jejich zlé skutky a udělaly je neúčinnými. 

Budou se snažit zničit vaši víru, ale vy, můj zbytek církve, udržíte plamen Pravdy hořícím. 

Věříte-li ve Mne, nemusíte mít strach. 

Jen důvěrou ve Mne, vašeho Ježíše, se můžete cítit v klidu a pokoji. 

Prosím, držte se blízko mému Nejsvětějšímu Srdci a nedovolte strachu, aby zničil vaše životy. 

Když Mě milujete a žijete život, jaký od vás očekávám, pak musíte žít vaše životy v lásce, 
modlitbě a spokojenosti. 

Když trpíte, nabídněte utrpení Mně a jděte dál. 

Ničemu nedovolte odvrátit vaše srdce ode Mne. 

Držte se blízko Mě a Já vás ochráním, povedu vás a přivedu do bezpečí. 

Váš milovaný Ježíš 
Spasitel lidstva 
 
426. Matka Spásy: Roním slzy zármutku pro kněze v katolické církvi, kteří v tomto 
čase strašně trpí 
Čtvrtek, 10. května 2012 v 15:45 
 
Mé dítě, můj Syn, Ježíš Kristus se nyní, před příchodem Varování, připravuje zachránit tolik 
duší, kolik je to jen možné. Neboť po Varování nezůstane mnoho času, před slavným 
návratem mého Syna. 

Roním slzy zármutku kvůli kněžím v katolické církvi, kteří v tomto čase strašně trpí. 

Tito čistí, ztracení a bloudící služebníci jsou polapeni uprostřed rozdělení, ze kterého se 
nemohou vymanit. 

Kvůli hříchům jiných zakoušejí muka, když vidí, jak věrnost k mému milovanému Synu je 
odsouvána stranou. 

Tato hříšná rozdělení, způsobená zednářskými skupinami, jsou záměrná. Hříchy těch, kdo 
jsou vinni zločiny na nevinných duších, jsou užívány jako výmluva ke změně zákonů, jimiž je 
řízena církev. 

Mnozí budou uvedeni v omyl z falešného pocitu věrnosti k Božím dětem. 



Jak jen trpím, když vidím, jak zdi katolické církve jsou rozebírány cihla po cihle, aby byla 
vytvořena cesta pro novou církev. 

Nová církev, která brzy vyvstane, nebude pro mého Syna přijatelná. 

Zruší přítomnost mého Syna ve svaté eucharistii a můj Syn vytrpí ještě jednou bolest svého 
ukřižování. 

Oběť, kterou přinesl, aby světu předal tento dar, bude brzy ignorována a odmítnuta. 

Místo toho oni, tato nová církev, neřeknou Božím dětem, že svatá eucharistie je skutečná 
přítomnost Ježíše, mého Syna. 

Vytvoří novou interpretaci svaté eucharistie a už nebudou přivolávat přítomnost mého Syna 
(proměňovat – pozn. překladatele). Pokrm života bude mrtvý. 

Boží děti už nebudou živeny skutečným Tělem a Krví mého Syna. 

Jejich duše se stanou zplanělé a prázdné bez přítomnosti mého Syna a milostí, které uděluje 
těm, kteří Ho přijímají. 

Je povinností na straně kněží, aby hájili svatou eucharistii. Musí být silní a nikdy nesmí snížit 
tento vzácný a svatý dar. 

Můj Syn miluje katolickou církev a ví, jak právě teď trpí. Cítí její bolest. 

Mé Neposkvrněné Srdce je trháno ve dví, když v bolesti musí hledět, jak tento svatý chrám je 
záměrně ničen. 

Modlete se, modlete se, modlete se k Otci ve jménu jeho milovaného Syna, aby prokázal 
milosrdenství těm ve Svatém stolci, kdo chtějí církev rozdělit a Boží děti rozptýlit v propasti 
zkázy. 

Prosím, modlete se modlitbu modlitební kampaně (53): 

Za katolickou církev 

"Ó, Bože Otče, ve jménu tvého milovaného Syna Tě prosím, abys dal sílu a potřebné milosti 
na pomoc kněžím, aby odolali pronásledování, které budou zakoušet. 

Pomoz jim, aby setrvali v pravdě učení tvého Syna, Ježíše Krista a nikdy nezakolísali, 
nezeslábli, nebo nepodlehli nepravdám o skutečné podstatě svaté eucharistie. Amen." 

Vaše milující Matka 
Královna země 
Matka Spásy 
 
427. Přípravy na můj Druhý příchod jsou v plném proudu 
Pátek, 11. května 2012 v 20:38 
 
Má vroucně milovaná dcero, přípravy na můj Druhý příchod jsou v plném proudu. 

Mnoho lidí na světě může být a bude zachráněno v důsledku modliteb mých milovaných 
následovníků a vybraných duší. Mnohonásobně více, než by jich bylo, nebýt obětí těch, kteří 
jsou Mi blízko. 

Toužím vzít vás všechny do nové éry míru, Nového ráje na zemi. 



Kdyby jen ty tvrdošíjné duše odmítající mé volání milosrdenství a které se musí vykoupit 
v mých očích, naslouchaly. 

Mnozí věřící jsou vlažní a nejsou způsobilí vejít do mého nového království. Jejich uzavřená 
a ztvrdlá srdce Mě odmítají právě teď, když k nim mluvím. 

V mé církvi se ke Mně hlásí jen na oko, přesto tvrdí, že Mě následují. 

Nyní, když k nim natahuji a rozpínám ruce mého milosrdenství, abych vzal jejich ruce do 
svých, odstrkují Mě zpět. 

Tak podezíraví a bez skutečného porozumění o tom, jak komunikuji se světem z nebe, tvrdí, 
že věří v mé božství. 

Přesto se jim nepodařilo přijmout, že mám moc mluvit k světu prostřednictvím Božích 
zjevení. 

Promeškají příležitost chopit se mimořádných milostí, které si přeji jim dát, abych je mohl 
přivést do mého Nejsvětějšího Srdce. 

Je to trochu jako vesnice trpící hladomorem, která nemá co jíst a která pomalu umírá hlady. 

Přesto stojím vedle nich a mohu jim nabídnout veškerou výživu a potravu, abych je udržel 
pro věčný život. Ale oni Mne nedokážou vidět. 

Mnozí Mě vidět nechtějí, protože pochybují, že bych s nimi nyní mohl mluvit. 

U těch ve světě, kteří nemají žádnou víru nebo zájem o jiný svět, než je tento, vy, moji 
následovníci, Mi musíte pomoci je zachránit a získat je zpět. 

Brzy pochopí, že mají duši. Tehdy vás všechny poprosím, abyste hlásali mé Slovo, aby tak 
celé lidstvo mohlo žít v mém Novém ráji. 

Prosím, rozšiřujte mé Slovo, mé modlitby, má poselství a má varování všem duším, zejména 
těm, které nemají žádnou víru, důvěru nebo znalost o mém slibu vrátit se, abych soudil živé 
i mrtvé. 

Nemají mnoho času, a tak vás naléhavě prosím, abyste se modlili za jejich duše. 

Váš Ježíš 

428. Matka Spásy: Děti, jděte a otevřete své oči a poslouchejte, zpochybňujte 
a zvažujte všechno, co se vám předkládá v Božím jménu 
Sobota, 12. května 2012 v 10:00 
 
Mé dítě, musím varovat Boží děti, aby teď otevřely své oči, když se řev Satana a jeho 
démonů stává hlasitějším a jejich pronikavý křik je slyšet v nebi. 

Podívejte se kolem sebe, a co vidíte? 

Neklid, hádky, beznaděj a boj, a to všechno zažehnuto zlými duchy obklopujícími lidstvo. 

Jsou uvolněni z pekla a jejich počet je velký. Ani na okamžik nepolevují ve své ukrutnosti, 
kterou ve své nenávisti chrlí na všechny Boží děti. 

Když můj Otec, Bůh Nejvyšší, stvořil lidstvo a vesmír, tito padlí andělé byli zachváceni 
žárlivostí. 



Jejich pýcha a odpor vedly k jejich pádu a byli uvrženi do pekla. 

Vedeni Satanem, jejich nenávist se projevila, když jsem přivedla na svět Syna člověka, 
Spasitele lidstva. Jejich nenávist ke mně přesahuje všechno, co je lidem známo. 

Když jsem se stala Královnou všech andělů, vyvolalo to u nich zmatek. Poznali, že už nebude 
návratu do Boží hierarchie. 

Aby zranili Boha, mého milovaného Otce, chtějí zničit to, co je blízko jeho srdci, jeho drahé 
a milované děti. 

Sváděním jeho dětí skrze pokušení hříchu, kradou duše. 

Můj Otec už nebude tolerovat tuto zkaženost a blíží se čas, kdy tito padlí andělé budou 
konečně vrženi do ohnivé pece. Oni to vědí. 

Pod vedením Satana zintenzivňují nyní své plány a každou vteřinu dne způsobují ve světě 
spoušť. 

Boží děti musí vědět, že v jejich plánu je polapit cokoliv, co je drahé Bohu, Všemohoucímu 
Otci. 

To je důvod, že jejich prvořadým cílem je jeho svatá církev. 

Proniknou-li do Božích církví, tak proniknou i do Božích dětí. 

Probuďte se, děti a pozorujte, co se děje před vašima očima. Musíte být stále bdělé. 

Modlete se, modlete se, modlete se, abyste byly požehnané milostmi a rozpoznaly zlo, je-li 
vám předkládáno jako část Božích plánů, i když tomu tak není. 

Bude třeba, abyste měly silnou víru a přijaly pravdu, obsaženou v těchto poselstvích z nebes 
a mohly tak stát na pravdivé cestě k věčnému životu. 

Věčný život musíte přivítat a nesmí být nikdy odmítnut ve prospěch falešných slibů.  

Tyto falešné sliby jsou v tomto čase předkládány světu těmi, kdo vedou vaše národy a kteří 
mohou být ovlivněni králem lží. 

Děti, jděte a otevřete své oči a poslouchejte, zpochybňujte a zvažujte všechno, co se vám 
předkládá v Božím jménu. 

Vaše milovaná Královna pokoje 
Matka Spásy 
 
429. V mém království budete zahrnuti velkou hojností a nebude vám nic chybět 
Neděle, 13. května 2012 v 16:00 
 
Má vroucně milovaná dcero, je čas, abyste pochopili, že má poselství vám nemají nahánět 
strach. 

Jsou zde, aby vám přinášela lásku. Mají posloužit také k tomu, aby řekla těm, kteří páchají 
hřích, nebo se proviňují, že se musí v mých očích vykoupit, nebo budou pro Mne navždy 
ztraceni. 

Jak bych nemohl říct lidem pravdu? 



Uvědomuji si, má dcero, že čas od času pociťuješ břímě toho, že dostáváš tato Boží 
poselství. Nikdy však nesmíš dovolit strachu, aby vnikl do tvého srdce, protože ten nepochází 
ode Mne. 

Neřekl jsem vám, že je zde nádherná nová éra pokoje a míru, která čeká na všechny, kteří 
Mě milují? Čeho byste se měli bát? 

Je to snad starost o vaši budoucnost, vaši rodinu nebo nejistota z toho, co leží před vámi? 
Jestli je tomu tak, pak musíte vědět toto: 

Miluji vás všechny. Přeji si sjednotit všechny Boží děti v jediné svaté rodině spojené láskou. 

To je důvod, proč nyní s vámi komunikuji, ve velkém předstihu, abych vás všechny přitáhl 
blíže ke Mně. 

Musím varovat lidstvo před nebezpečím, kterému čelí, abych zajistil, že se všichni obrátíte 
a otevřete svá srdce lásce, kterou mám ke každé jednotlivé duši na zemi. 

Nevaroval bych vás, kdybych vás nemiloval tak, jak vás miluji. 

Moje láska je tak mocná, že je neznámá kterékoliv lidské bytosti, protože ani jeden z vás 
nemá schopnost cítit takovou lásku, jakou k vám chovám. 

Má láska znamená, že nechci, aby Boží děti trpěly. 

Vezmu všechny z vás, kdo po Varování uvidí Pravdu, a ukážu vám lásku, kterou v sobě nesu. 

Vám a všem, kteří patří Mně myslí, tělem a duší, dám ten nejznamenitější dar, který je mimo 
vaše chápání. 

Očekává vás Nový ráj a země, o níž byste si mohli myslet, že po ní budete tesknit, se stane 
ničím, až uvidíte království, které bylo pro vás připraveno. 

Mé děti, je toho tolik, na co se máte těšit. Není třeba se bát. 

Místo toho uvažte, že vám bude dán věčný život. 

Budete zahrnuti velkou hojností a nebude vám nic chybět. 

Barvy, vůně, láska, kterou pocítíte ke všemu kolem vás, pokoj ve vašich rodinách, žádný 
strach, vaše duše plné lásky k Bohu a vaše dokonalá těla – jak byste mohli netoužit po mém 
království? 

Mé království se stane vaším novým domovem až se nebe a země spojí v jedno a mrtví, kteří 
Mě přijali jako svého Spasitele, budou vzkříšeni, aby se připojili ke svým rodinám, ke svým 
bratrům a sestrám v lásce a štěstí. 

Úleva, kterou pocítíte, až svět hříchu, ve kterém nyní žijete, už více nebude, vám přinese 
radost, klid a uspokojení. 

Už více žádné starosti, obavy, úzkosti nebo hřích. 

Budete mít i nadále svobodnou vůli, ale ta bude jiná. Budete žít v úplné jednotě se Mnou, 
v souladu se svatou Boží vůlí mého Otce. On trpělivě čekal na tuto chvíli. 

Trpělivě připravuji všechny Boží děti, aby ani jediná duše nebyla ztracena. 



A tak, má nejdražší dcero, se neboj. 

Utrpení nepotrvá dlouho. Na jeho místě bude domov, k němuž bude patřit každé Boží dítě. 

To je můj slib vám všem. Nebuďte smutní, ustrašení nebo znepokojení, neboť toho není 
vůbec třeba.  

Jen se naučte Mě více milovat. Čím více Mě budete milovat, tím více Mi budete důvěřovat. 

Jen tehdy vás strach opustí. 

Jen pak budete skutečně svobodní. 

Miluji vás všechny. Nikdy na to nezapomeňte, zejména tehdy, kdyby vám budoucnost dělala 
starost. 

Váš milovaný Spasitel  
Ježíš Kristus 
 
430. Prosby o modlitby - teď jdi a nazvi tuto prosbu: "Moje volání k Ježíši" 
Pondělí, 14. května 2012 v 18:00 

 
Má nejvroucněji milovaná dcero, tvůj dar pro Mne byl přijat a díky němu bude zachráněno 
dalších pět miliónů duší.(*) 

Je mým vroucím přáním ukončit tvé utrpení, ale tento vzácný dar, který Mi přinášíš, 
znamená, že nyní budu moci zachránit ještě více Božích dětí. 

Nikdy nezapomeň, že posláním této mise je zachránit lidstvo před peklem. K tomu, abych to 
udělal, potřebuji tvoji pomoc a pomoc ostatních. 

Nikdy se neciť osamělá, protože tě miluji a jsem po celý čas s tebou. O mnoho víc Božích 
dětí začíná konečně slyšet můj hlas. 

Práce Ducha Svatého začíná nést plody a velmi brzy i ta nejvyprahlejší srdce pocítí Boží 
lásku. 

Tyto ztracené a vyprahlé duše pocítí plamen lásky a zakusí dobře známou touhu být částí 
mého nového království na zemi. Mnozí nepochopí proč, ale nebudou schopní popřít své 
pocity tepla, lásky a pokoje. 

Tak mnozí budou překvapení a budou chtít se Mnou mluvit. Musíš nyní všude lidi sjednotit, 
aby žádali dar mé lásky. Musí prosit, aby jim byly uděleny speciální milosti.  

Ty, má dcero, musíš tomu vymezit jeden den v týdnu. Každá ztracená duše Mě musí prosit, 
abych jí pomohl. Jsou-li jejich prosby v souladu s mou svatou vůlí, pak odpovím na jejich 
modlitby. To v nich vytvoří silnější pouto k mému Nejsvětějšímu Srdci a mému velkému 
milosrdenství. 

Teď jdi a nazvi tuto prosbu "Moje volání k Ježíši". 

Má dcero, udělej to tak rychle, jak jen budeš moci, protože si přeji zajistit, aby duše, 
zejména ty, které nepřijímají, že jsem to Já, kdo nyní mluví, konečně pochopily, jak blízko 
jsem u každé jednotlivé duše. 



Řekni jim, že miluji každého a že nevylučuji ani jediného hříšníka, a nezáleží na tom, jak 
závažné jsou jeho hříchy. 

Všechno, co od nich žádám, je, aby ke Mně přišli a prosili Mě, abych jim pomohl. 

Váš Ježíš 

(*) duše zmíněné na prvním řádku jsou spojené s osobním utrpením, nabídnutým Marií 
Božího milosrdenství a nevztahují se na svět jako celek, protože prostřednictvím modliteb 
jsou zachraňovány miliardy duší. 

431. Druhá pečeť: Třetí světová válka 
Středa, 16. května 2012 v 03:10 
 
Má nejvroucněji milovaná dcero, musím tě informovat, že ve světě se chystá propuknout třetí 
světová válka. 
 
Jak můžeš vidět, toto ráno Mi tečou slzy. (*) 

Brzy bude otevřena druhá pečeť, jak bylo předpověděno Janem Evangelistou v Knize 
Zjevení. 

Začne to v Evropě. 

Příčinou toho bude váš bankovní systém a Německo bude zase znovu zataženo do této 
tragédie, tak jako tomu bylo v minulosti již dvakrát. 

Když to začne, bude to mít hodně co dělat se záchranou ekonomiky a katastrofa postihne 
Řecko se značným dopadem ve Francii. 

Do konfliktu bude vtažen i Střední východ s Izraelem a Iránem ve válce a Sýrie sehraje 
důležitou úlohu při pádu Egypta. 

Má dcero, probudil jsem tě, abych ti to pověděl, ale nikoliv, abych vás vystrašil, ale abych na 
vás naléhal, abyste se v tomto čase modlili více za Evropu. 

Kvůli válce a nedostatku peněz bude ztracena většina úrody a to povede k otevření třetí 
pečetě, která znamená hladomor. 

To je důvod, proč naléhám na všechny Boží děti, aby se pokusily udělat si zásobu sušených 
a nekazících se potravin, aby uživily své rodiny. Je důležité vypěstovat si svoji vlastní úrodu, 
pokud je to možné. 

Avšak nezapomeňte, že modlitba může zmírnit mnoho z tohoto utrpení. 

V důsledku této války dojde k tomu, že má katolická církev na zemi bude ve jménu 
sjednocení vtažena do jediné světové církve. 

Toto sjednocení, neboli falešný mír, se stane skutečností, až se objeví antikrist, aby sjednal 
falešný mír a takzvaný konec této války. 

Tento mírový pakt zahrne západní svět, dokud se Čína a Rusko nezapojí do světových 
záležitostí. 

Tyto dva státy budou představovat hrozbu "šelmě s deseti rohy" – Evropě, a porazí ji, aby 
nastolily komunismus. 



"Rudý drak" – Čína, již získává silnou pozici ve světě kontrolou světových financí. 

Rudý drak a "Medvěd", kterým je Rusko, Boha nemilují. 

Jsou vedeni antikristem, který je z Východu a jenž se skrývá za zavřenými dveřmi. 

Až se tato proroctví naplní, celý svět uvěří těmto poselstvím. Potom už nebudou žádné 
pochybnosti. 

Prosím, modlete se tuto modlitbu modlitební kampaně (54), protože pomůže zmírnit dopad 
těchto událostí. 

Modlitba k Otci, aby zmírnil dopad třetí světové války 

"Ó Nebeský Otče, ve jménu tvého milovaného Syna, Ježíše Krista, jenž nesmírně trpěl za 
hříchy lidstva, prosíme Tě, pomoz nám v těchto těžkých časech, kterým čelíme. 

Pomoz nám přežít pronásledování, které plánují chamtiví vládci a ti, kteří chtějí zničit tvé 
církve a tvé děti. 

Drahý Otče, úpěnlivě tě prosíme, abys nám pomohl uživit naše rodiny a zachránit životy těch, 
kteří budou nuceni jít do války proti své vůli. 

Milujeme Tě, drahý Otče. 

Prosíme Tě, abys nám pomáhal v čase naší nouze. 

Zachraň nás ze spárů antikrista. 

Pomoz nám přežít jeho značku, značku šelmy tím, že ji odmítneme přijmout. 

Pomoz těm, kteří Tě milují, aby vždy zůstali věrní tvému svatému Slovu, abys nám mohl 
seslat milosti k přežití v těle i v duši. Amen." 

 

Má dcero, uvědomuji si, že tato zpráva může přijít jako šok, ale nezapomeň, že modlitba 
a pečeť živého Boha modlitby (33) z modlitební kampaně, ochrání mé následovníky. 

Vy, moje děti, zbytek mé církve, přežijete, i když to nebude snadné. 

Kvůli vašemu křesťanství budete zastrašováni, ale nikdy Mě nezapřete, ani nezavrhnete. 

K tomu vám budou uděleny dary. Můj dar pečetě živého Boha vás udělá neviditelnými pro 
vaše nepřátele. 

Modlete se od nynějška tuto modlitbu každý den. Mějte ji před sebou ve vašich domovech 
a nechejte ji požehnat knězem. 

Začněte s vašimi přípravami brzy, neboť den pádu Evropy už není daleko. 

Váš Ježíš 

(*) Když Marie Božího milosrdenství psala toto poselství, z fotografie Ježíše před ní se 
skutálela mokrá slza. 

 



432. Matka Spásy: Mým vizionářům na světě bude dán pokyn, aby se modlili za 
odvrácení nebezpečí spojených se světovou válkou 
Středa, 16. května 2012 v 09:00 
 
Mé dítě, snaž se zůstat silná v této práci pro mého Syna. Je důležité, aby všichni, kdo věří 
v pravdu svatého Slova, dávané v tomto čase světu, zůstali v klidu. 

Vaší povinností je reagovat na instrukce mého milovaného Syna. Modlitba a důvěra v mého 
Syna vás přivedou k vaší spáse. 

Dar pečetě živého Boha bude vaší největší ochranou v čase války nebo konfliktů. 

Když se zavážete věrností Bohu Otci přijetím tohoto nezištného daru, tak zůstanete svobodní. 

Nikdy nezapomeňte na sílu modlitby a na to, jak může zmírnit dopad takových událostí. 

Žel, mnoho z těchto událostí se musí stát, protože byly předpověděny. 

Děti, volám ke všem, kteří uctívají mne, vaši Blahoslavenou Matku, aby pochopili, že toto je 
volání z nebes. 

Všem mým vizionářům ve světě bude dán pokyn, aby se modlili za odvrácení nebezpečí 
spojených se světovou válkou. 

Musíte vytrvat ve vašem utrpení a nabídnout je jako dar Bohu Otci. 

V tomto čase je důležitá každodenní modlitba mého svatého růžence a nezáleží na tom, 
k jaké křesťanské církvi patříte. 

Musíte se jej modlit, protože nabízí ochranu těm národům, které se jej modlí denně a ve 
velkém počtu. 

Modlete se, modlete se, modlete se v tomto čase za Evropu a obraťte se na mého Syna 
a proste Ho o sílu, odvahu a vytrvalost, které potřebujete, abyste si uchovali důvěru v Boha. 

Vaše milovaná Matka 
Královna nebe a země 
Matka Spásy 
 
433. Vytvářejte modlitební skupiny, zasvěcené jako "Ježíš lidstvu" 
Středa, 16. května 2012 v 17:38 
 
Má vroucně milovaná dcero, musím zdůraznit všem, kteří věří ve Mne, že je důležité, aby se 
modlili za každý ze svých národů. 

Aby vaše modlitby byly účinné, musíte utvořit modlitební skupiny zasvěcené jako "Ježíš 
lidstvu". 

V těchto skupinách se modlete všechny modlitby modlitební kampaně, které jste dostali. 

Má dcera Marie se postará o to, aby byly uspořádány takovým způsobem, který vám dovolí 
je vytisknout, ať už se nacházíte na světě kdekoliv. 

Prosím, rozšiřujte mé svaté Slovo všem příslušníkům duchovenstva. 

Někteří má poselství odmítnou. 



Jiní je přijmou s láskou ve svých srdcích. 

Avšak ve většině případů budete zesměšněni a v mém svatém jménu odmítnuti. 

Budete trpět tak, jako trpěli moji apoštolové, a v některých kruzích mé církve na zemi budete 
terčem posměchu. 

Tyto slovní hrubé urážky budou silné a zraní vás. Ale říkám vám toto: 

Nezapomeňte, že nenávist, která je namířena proti vám, dokazuje, že jsem to vskutku Já, 
váš Ježíš, který k vám mluví z nebe. 

Pokaždé, když budete kvůli tomuto utrpení sraženi k zemi, vás vždy znovu a znovu zvednu. 

Pozvednu vás a udělám vás silnějšími než dříve. 

Proč to dělám? Dělám to proto, abyste se stali způsobilí a silnější k šíření mého svatého 
Slova. 

Neboť jen pak budete moci obdržet větší dary, které vám dám prostřednictvím mého Ducha 
Svatého. 

Tak povstaňte a dejte se do přípravy vašeho národa, aby mohl obdržet zbroj, kterou 
potřebuje k tomu, aby se vyhnul značce šelmy. 

Nikdy nezapomeňte na důležitost pečetě živého Boha. 

Nabídne vám a vaší rodině ochranu nejen duchovní, ale také fyzickou. 

Jste požehnaní, že dostáváte pečeť a je vaší povinností se postarat, aby ji dostalo všude co 
nejvíce Božích dětí. 

Nezapomeňte, že stojím u všech mých následovníků každou minutu, a když vykonají moji 
práci, obdrží mimořádné milosti, které je udělají statečnými, silnými a rozhodnými k záchraně 
duší každého muže, ženy a dítěte na světě. 

Váš milovaný Ježíš 

434. Matka Spásy: Tato pečeť byla předpověděna v knize Janově 
Čtvrtek, 17. května 2012 v 08:50 
 
Mé dítě, Boží děti budou moci ochránit svou víru, svou odvahu a své bezpečí během jakékoliv 
války tím, že se budou stále modlit modlitbu "Pečeť živého Boha" z modlitební kampaně. 

To je jedna z posledních a největších pečetí ochrany seslaných z nebe a ze všech modliteb, 
které byly dány lidstvu. 

Má vám pomoci udržet vás všechny naživu během jakéhokoliv budoucího pronásledování, 
zejména v časech cizí nadvlády a války. 

Tato pečeť byla předpověděna v Knize Janově a je s ní svázáno mnoho božských sil. 

Važte si jí a užívejte ji k ochraně nejen vaší, ale i vašich rodin. 

Tato připomínka je v tomto čase nutná. 

Jděte v pokoji. 



Vaše milovaná Matka 
Matka Spásy 
 
435. Jediná církev zbytku bude stát neporažená, dokud nevyvstane nový 
Jeruzalém 
Pátek, 18. května 2012 v 10:48 
 
Má vroucně milovaná dcero, věz, že můj Duch Svatý se nyní bude ve světě nezadržitelně 
šířit. 
 
Plamen pravdy uchvátí svět a naplní duše prostým údivem nad mým velkým milosrdenstvím. 
 
Uskuteční se mnoho obrácení a potom dojde k tomu, že moje armáda zbytku povstane, aby 
se stala mocnou silou v bitvě proti antikristovi. 
 
Moje křesťanská církev zbytku rozšíří svatá evangelia do každého koutu země. 

Plameny se vylijí na ty, kteří se pokusí uškodit mé církvi zbytku. Neboť jen málokteří budou 
moci odolat, až jim bude ukázána pravda mého svatého Slova. 

Bude jich tolik, že jejich počet převýší dvacet miliónů. 

Mezi vámi vyvstanou vůdcové a budete muset praktikovat vaši víru v tajnosti na určitých 
místech. 

Povedete kampaň mého učení a kampaň mých modliteb bude vaší zbraní k porážce nepřítele. 

Cizinci získají důvěru, lidé z různých zemí se setkají a náboženství v minulosti roztržená svými 
rozdíly se všechna spojí v jednotě. 

Jediná církev zbytku bude stát neporažená, dokud nevyvstane Nový Jeruzalém. 

Tehdy se uskuteční můj Druhý příchod. 

Až můj Nový Jeruzalém povstane z popela, do nějž má církev na zemi byla do základu 
spálena – jak si mysleli všichni, kdo se stavěli proti Mně. 

A pak nastane toto: 

Nový začátek. Nová éra. Nové nebe a nová země. Čas, kdy se Boží vůle mého Otce konečně 
uskuteční. 

Povstaň nyní, má armádo. Rozšiř svou činnost a roztáhni svá křídla. Nikdy se neodchyluj od 
Pravdy obsažené v Bibli svaté. 

Nikdy nepochybuj o slovech obsažených v Písmu svatém. 

Neboť ti, včetně příslušníků mé církve na zemi, kteří to udělají, pak musí otevřít svá srdce 
Pravdě. 

Bible obsahuje svaté Slovo Boží. Bible obsahuje celou Pravdu. Ona nelže. Popíráte-li Pravdu 
v ní obsaženou, popíráte Slovo Boha. 

Váš Spasitel 
Ježíš Kristus 
 



436. Bůh Otec: Neobávejte se mé ruky, ale ruky těch, kdo jsou vaši nepřátelé 
Pátek, 18. května 2012 v 15:20 
 
Mluvím dnes s tebou, má nejdražší dcero, abych přinesl útěchu těm, kdo mají strach 
z budoucnosti. Budoucnost, drahé děti, leží v mých svatých rukou. 

Přišel čas, aby nové království, království, nad nímž bude panovat můj milovaný Syn, se stalo 
skutečností. 

Toto je konečná fáze, kdy země je připravována, aby nesla zástupy, které milují mého Syna 
a časem i ty, které milují Mne. 

Musí se toho mnoho stát, aby má Boží vůle byla vykonána, a jsou zapotřebí modlitby, 
trpělivost a odvaha. 

Neobávejte se mé ruky, ale ruky těch, kdo jsou vaši nepřátelé. 

Ve světě bují mnoho zkaženosti a nadešel čas pro Mne, abych potrestal národy, které mým 
dětem na zemi způsobují utrpení. 

Když bitva začíná, domy, které uctívají Mne, Boha Otce, budou obnoveny. 

Už brzy si uvědomí, jak odmítli jediného pravého Mesiáše, kterého jsem poslal na zem v 
mém Synu Ježíši Kristu, aby dal světu spásu. 

Potom ti, kteří věří v mého Syna a ve Mě, Boha Nejvyššího, jednomyslně povstanou, aby 
připravili půdu, aby se mohl uskutečnit Druhý příchod mého Syna. 

Můj Syn se vrátí jen tehdy, až očista bude úplná. 

Očista, o které mluvím, nastane, až dobří budou odděleni od těch, kteří jsou zlí. Ti, kdo žijí 
své životy naplněné lžemi, které do jejich duší zasadil Satan, mají ještě čas k pokání. 

Pokusím se udělat všechno proto, abych je zachránil od šelmy, neboť se jen tak snadno 
nevzdám svých dětí. 

Prostřednictvím různých božských zásahů schválených Mnou, se pokusím je vzít do mé 
milosrdné náruče, abych je zachránil. 

Víra a důvěra ve Mne je stezkou k věčnému životu. 

Jen skrze mého Syna, Spasitele světa, můžete přijít ke Mně, Otci univerza, neboť abyste 
mohli ke Mně přijít, musíte být uchráněni od hříchu. 

Abyste byli uchráněni od hříchu, musíte vykoupit sami sebe v očích mého Syna. 

Právě tak, jako jsem poslal mého Syna poprvé, abych vám poskytnul spásu, tak Ho posílám 
ještě jednou, abych vás naposledy zachránil dříve, než se nové nebe a nová země spojí, aby 
se staly jedno. 

Ti, kdo odmítnou přijmout velké milosrdenství mého Syna po této poslední kampani s cílem 
přivést všechny mé děti do ráje, jejich právoplatného dědictví, budou navždy ztraceni. 

Potom už nebude cesta zpět. 

Nikdy nezapomeňte, kdo jsem. 



Já jsem Bůh Otec a stvořil jsem vás. 

Miluji vás. 

Toužím vás všechny přivést domů, ale jak mé slzy kanou! 

To proto, že budou tak mnozí, které nebudu moci zachránit, ledaže by se obrátili a prosili Mě, 
abych jim pomohl. 

Toto volání z nebes bylo předpověděno. 

Jen Beránek Boží, můj Syn, má pravomoc odhalit vám události, které leží před vámi. 

Jen On může otevřít pečetě. 

Nyní to dělá s pomocí sedmého anděla, sedmého posla. 

Otevřete vaše oči a konečně přijměte, že prorokovaná Kniha Pravdy se teď kapitola po 
kapitole otevírá před vašima očima. 

Přijměte to jako dar, protože vám přinese věčný život. 

Váš milovaný Nebeský Otec 
Bůh Nejvyšší 
 
437. Matka Spásy: Zlý útočí na ty, kdo milují Boha nejvíce 
Neděle, 20. května 2012 v 12:15 
 
Mé dítě, právě tak, jako více Božích dětí přijímá tato svatá poselství, tak také více lidí je bude 
odmítat. 

Všichni, kdo jsou mému Synu nejblíže, budou pokoušeni Zlým, aby se k Němu obrátili zády.  

Ti budou trpět nejvíce a pochybnosti uzavřou jejich mysl k Pravdě. 

Zlý útočí na ty, kteří milují Boha nejvíce. 

Když je oslepí k poznání pravdy, pak vítězí. 

Ti, kteří uctívají mě, Matku Boha, budou také jeho cílem, kdy Zlý je odtáhne od Knihy 
Pravdy. 

Zlý se nikdy nevzdá, nikdy to neudělá. Těmto milujícím duším zasazuje strašná muka, aby 
popřely Boží Slovo. 

Snažně prosím všechny ty, kteří milují mého Syna, aby vyslechli moje volání. Musíte 
naslouchat, když k vám můj Syn mluví. 

Neodsuzujte příležitost k pomoci vašim bratrům a sestrám, aby získali věčný život, který jim 
byl slíben. 

Nedovolte pochybnostem, které zasadil podvodník, aby zabránily záchraně miliónů duší. 

Je to prudký odpor, který na vás od tohoto dne bude doléhat. 

Musíte volat ke mně, vaší Matce, abych vám pomohla, vedla vás a provázela po pravé cestě. 

Vaše milovaná Matka 



Matka Spásy 
 
438. Modlete se, abyste rozlišili pravé proroky od těch, kdo nemluví v mém 
svatém jménu 
Neděle, 20. května 2012 v 18:10 
 
Má vroucně milovaná dcero, řekni Božím dětem, že moji proroci v dnešním světě budou 
odmítáni právě tak, jako byli na počátku. 

Ti, kdo dnes tvrdí, že přicházejí v mém jménu, ale nedostávají poselství od Boha, budou 
vřele přijati a uznáváni. 

Ti, kdo hlásají mé svaté Slovo a prorokují ve jménu mého Otce, budou trpět největším 
odmítnutím. 

Kněží a duchovní budou útočit na mé současné proroky, protože Satan je pro mé svaté Slovo 
udělal slepé. 

Nechť kdokoliv, kdo se pokusí zastavit pravé Boží proroky, si uvědomí, že tím v očích Boha 
páchá těžký hřích.  

Posvěcení služebníci a ti, kteří hlásají pravdu mého učení, budou potrestáni, pokud by se 
pokusili sabotovat tuto svatou misi. 

Vy, kdo nevěříte mému svatému Slovu, které dávám v tomto čase světu, musíte zachovat 
mlčení. 

Pokud mlčet nebudete a odsoudíte Mě, pak budete bráni k odpovědnosti a budete plakat 
a prosit Mě, abych vám odpustil. 

Tehdy škoda, kterou jste způsobili, bude pociťována tam, kde duše budou ztraceny. 

Nikdy neodmítejte mé svaté Slovo, které je vám dáváno prostřednictvím proroků. 

Přijměte je vřele a akceptujte je, neboť je třeba hodně práce k přípravě celého lidstva pro 
moje nové království. 

Myslete na toto: 

Když člověk popírá mé Slovo, pak se dá čekat, že se Satan potuluje zemí. 

Když Mě odmítá věrný Boží služebník, je to jako meč, který Mnou proniká. 

Je to nejbolestivější odmítnutí ze všech. 

Pojďte ke Mně, vy všichni. Jestli nevěříte, tak se modlete, aby vám byla ukázána pravda 
brzy. 

Když jste na pochybách, obraťte se na Mne a proste Mě, abych otevřel vaše srdce. 

Dovolte Mi naplnit vás milostmi, abyste Mi pomohli shromáždit duše v každé části světa včas. 

Nevěřte, že Druhý příchod se může uskutečnit, nebo se uskuteční bez pomoci mých proroků, 
seslaných, aby vás připravili tak, abyste byli způsobilí vejít do mého království. 

Modlete se, abyste rozlišili pravé proroky od těch, kdo nemluví v mém svatém jménu. 



Běda těm, kteří tvrdě zacházejí s mými proroky, neboť se budou muset zodpovídat za své 
urážky vůči mému svatému Otci, Bohu Nejvyššímu. 

Jděte a otevřete vaše oči. 

Dívejte se, když vám odhaluji pravdu. 

Nedívejte se stranou. 

Nezavírejte své oči. 

Je čas, abyste se rozhodli. 

Následujte Mě a pomozte Mi vést mé děti do věčného života. 

Když se odvrátíte, tak tím odepřete těmto duším příležitost, aby se vykoupily v mých očích. 

Váš Ježíš 

439. Čas, kdy se Varování uskuteční, se již blíží 
Pondělí, 21. května 2012 v 20:15 
 
Má vroucně milovaná dcero, čas, kdy se Varování uskuteční, se přibližuje. 

Přesto je třeba udělat ještě tolik práce k přípravě duší na moje velké milosrdenství. 

Volám všechny, kteří Mě milují, aby se usilovně modlili za globální obrácení, po kterém 
toužím. 

Tak mnozí budou utíkat do mé náruče a jejich duše zaplaví úleva, protože budou vědět, že 
jsem to Já, jejich milovaný Ježíš, kdo jim mává. 

Tak mnozí budou s Pravdou bojovat, až jim bude předložena. Důkaz, který odhalím, jim 
nebude stačit, aby roznítil byť i jediný plamen lásky v jejich duších. 

Byli Mi ukradeni, a přesto nechtějí být osvobozeni od svého uchvatitele, šelmy, která zhltla 
jejich duše. 

Rozšiřuj mé Slovo tak rychle, jak jen můžeš, má dcero. 

Nevšímej si posměšků, jízlivostí a výsměchu těch, kteří se tě pokoušejí zastavit. 

Povstaň a hlásej mé svaté Slovo za každou cenu. 

Ti, kteří tvrdí, že mluví v mém jménu a pokoušejí se tě ponižovat, Mě znovu dávají na kříž. 
Nejsi to ty, kterého mučí, ale jsem to Já, jejich milovaný Spasitel. 

Lidské mínění není důležité. Vše, na čem záleží, jsou ty duše, které dychtím zachránit. 

Modlete se tuto modlitbu z modlitební kampaně (55) k přípravě na Varování: 

"Ó, můj drahý Ježíši, prosím Tě, otevři srdce všech Božích dětí daru tvého velkého 
milosrdenství. 

Pomoz jim, aby přijaly tvé Boží milosrdenství s láskou a vděčností a umožni jim stát se 
pokornými před Tebou.  



Prosím Tě vroucně za odpuštění jejich hříchů, aby se tak mohli stát částí tvého slavného 
království. Amen." 

Brzy mnoho miliónů ve světě uslyší mé volání a více duší může být, a bude zachráněno. 

Nikdy nezapomeňte na důležitost každodenní modlitby mého růžence Božího milosrdenství 
k záchraně duší. 

Jděte v pokoji a lásce. 

Váš milovaný Ježíš 

440. Moje Kniha Pravdy se bude šířit rychle, jako oheň, po celém světě 
Úterý, 22. května 2012 v 15:20 
 
Moje vroucně milovaná dcero, brzy se otevře další fáze v této svaté misi. 

Moje Kniha Pravdy se bude šířit rychle, jako oheň, po celém světě. 

Obrácení budou rychlá a mé svaté Slovo bude slyšeno ve všech jazycích. 

Následovně všechny Boží děti budou šířit má poselství a budou naplněny Duchem Svatým. 

Jejich rty budou sdělovat Pravdu a všechny budou prorokovat v jazycích, aby Pravda mohla 
být rychle slyšena. 

Žízeň Božích dětí, které bloudí ve zmateném stavu, protože jejich duše jsou prázdné, bude 
uhašena. 

Nápory hladu po mé přítomnosti budou ukojeny, až přinesu těmto duším potravu, kterou tak 
zoufale potřebují. 

Když se to stane, pak jen velmi málo duší na světě si nebude vědomo mého velkého 
milosrdenství. 

Vezměte si můj dar, mé svaté Slovo, moji Knihu Pravdy a vstřebejte ji. Neboť bez ní budete 
jako tělo bez duše. 

Když vstřebáte má Slova moudrosti, stanete se znovu zdravými. 

Když se stanete znovu zdravými, budete připraveni jít se Mnou do nové éry míru a pokoje na 
zemi. 

Čekejte nyní, moji milovaní následovníci, neboť moje psané Slovo bude brzy s vámi a budete 
se radovat s láskou a pokojem ve vašich duších. 

Jděte kupředu, všichni moji následovníci. 

Nechť vy, vaši milovaní a spolu s vámi i všichni věřící, prorokujete v mém jménu. 

Kráčejte se Mnou, až vás povedu do věčného života. 

Váš milovaný Ježíš 
Vykupitel všeho lidstva 
 
441. Bůh Otec: Utrpení ve světě bylo v tomto čase sjednoceno s utrpením mého 
Syna 



Středa, 23. května 2012 v 15:38 
 
Má nejdražší dcero, řekni všem mým dětem o lásce a ochraně, kterou nabízím těm, kteří Mě 
volají. 
 
Moje svaté Slovo je konečně na zemi slyšeno a mnoho duší je připraveno udělat ten největší 
skok ve své víře, aby vroucně přijali Boží milosrdenství mého Syna, Ježíše Krista. 

Vědí jen málo o tom, že vstoupit do Nového ráje, do nové éry pokoje, je jednoduchou věcí. 

Vzhlédněte a přijměte, že v první řadě jste moje dítě. Uznejte, že jsem každého z vás stvořil, 
že ani jeden z vás zde není náhodou, a že jste mé děti. Má rodina. Moji milovaní. 

Něha v mém srdci je plná lásky pro každého z vás. 

Mnozí si myslí, že kvůli tomu, že JÁ JSEM, Alfa a Omega, začátek a konec, že má moc Mě 
dělá pyšným. 

Tak to samozřejmě, nikdy nemůže být. 

Jak by skutečná láska rodiče k dítěti mohla být zahalena pýchou? 

Trpím pro každého z vás. Pláču pro ty, kteří jsou pro Mne ztracení. Použiji veškerou moc, 
abych přivedl mé ztracené děti zpět do mé rodiny, do mého království. 

Představte si rodiče, který je odmítnut svým dítětem. Bolest, kterou cítím, není kvůli Mně, 
jejich Otci, ale kvůli nim a jejich mukám, kterými budou trpět, nebudu-li moci je zachránit. 

Utrpení ve světě bylo v tomto čase sjednoceno s utrpením mého Syna, Ježíše. 

Proč to dělám? Proč dovolím utrpení? Kvůli hříchu. 

Hříšníci, kteří ke Mně nepřijdou dobrovolně, mohou být zachráněni jen utrpením ostatních. 

Ti, kdo trpí v tomto životě, budou odměněni mými dary v příštím životě. 

Pomoc, dobrovolně nabídnutá dětmi, které Mě milují, je mocnou zbraní proti moci, která byla 
propůjčena Satanovi. 

Ti, kteří bojují po boku mého Syna, aby zachraňovali duše jiných, mohou zachránit celé 
lidstvo. 

Satan má moc, ale jen takovou, která mu byla dána – moc, která mu nemůže být vzata až 
do Dne soudu. 

Mnohé z vás, drahé děti, nerozumějí Božím zákonům, které tyto věci dovolují. Ale důvěřujte 
Mi, až vám je odhalím. 

Satan bude krást duše mých dětí nevěřící ve Mne, nebo v dobro, kterým zahrnuji mé děti. 

Avšak stává se bezmocným, když hříšníci přinášejí oběti utrpením, aby zachránili své bratry 
a sestry před cestou do pekla. 

Stává se nemohoucím, když se mé děti modlí za záchranu těchto hříšníků. 

Modlitba je zbraní mých dětí, které Mi chtějí pomoci zachránit celé lidstvo. 



Shromážděte se, mé děti, spolu s mým Synem a pomozte Mi konečně sjednotit moji rodinu. 

Pomozte Mi přivést vás všechny do nové nádherné éry míru a pokoje. 

Jen pak má vůle může být uskutečněna jak na zemi, tak i v nebi. 

Jděte, děti. Sjednoťte se v modlitbě. 

Pracujte se Mnou, vaším Otcem, abyste Mi pomohli zachránit moji rodinu. 

Váš milovaný Otec 
Bůh Nejvyšší 
 
442. Ti, kteří se sami vykoupili v mých očích, nebudou během Varování trpět 
bolestí očistce 
Čtvrtek, 24. května 2012 v 18:30 
 
Má vroucně milovaná dcero, až přijde čas pro Varování, bude odhalena řada znamení. 

Říkám vám to, abych všem Božím dětem připomněl, že se musí připravit už předem. 

Dvě hvězdy se srazí a mnozí budou vyděšení. 

Není se čeho bát, protože to je ten největší dar, který přináším, aby ani jediná duše nebyla 
ztracena v ohních pekla. 

Potom se na nebi objeví můj kříž a nebude nikoho, kdo si toho nepovšimne. 

Mnozí padnou ze strachu k zemi a pocítíte velké chvění, podobné zemětřesení. 

Pak nastane ticho. 

Stále se připravujte na tento den, jako kdyby se to mělo stát zítra. Hledejte vykoupení už teď 
a vyjevte Mi vaše hříchy. 

Katolíci musí jít ke zpovědi. 

Ti, kteří nejsou katolíky, se musí modlit modlitbu modlitební kampaně (24), kterou jsem dal 
zbytku světa k udělení mých plnomocných odpustků. 

Tento dar mých plnomocných odpustků je pro všechny Boží děti všech vyznání víry a nabízí 
velkou očistu. Neodmítejte tento dar. Přijměte jej. 

Katolíkům, kteří zpochybňují můj dar a kteří s nevolí kritizovali můj dar, pravím toto: 

Myslíte si, že bych neudělil tuto svátost všem Božím dětem? 

Musíte být velkodušní srdcem a šťastní, že to dělám. Myslíte si, že by neměli dostat takový 
dar? Jestli si to myslíte, tak Mě opravdu nemilujete. 

Skloňte vaše hlavy a chvalte Boha za tento zázračný dar daný lidem k záchraně svých duší. 

Potom všichni ti, kteří sami sebe vykoupili v mých očích, nebudou během Varování trpět 
plameny očistce. 

Ti, kteří uvidí své hříchy odhalené před nimi tak, jakoby se dívali mýma očima, budou 
otřeseni. 



Mnozí shledají těžkým přijmout, jak zčernalé jsou jejich duše. 

Ti, kteří to udělají a ukážou výčitky svědomí, Mě budou prosit, abych jim odpustil. A Já to 
udělám. 

Ale někteří nebudou litovat a ve svých srdcích budou obhajovat ukrutnosti, kterých se 
dopustili, jak se objeví před mýma očima. Ti se nebudou kát a udeří Mě do tváře. 

Tak jako tak, plameny očisty a utrpení pocítí všichni hříšníci. 

Jak dlouho to bude trvat, bude záviset na závažnosti jejich hříchů. 

Ti, kteří se ode Mne odtáhnou, potřebují vaše modlitby. Bude jim dáno více času, aby se 
obrátili ke Mně a prosili Mě, abych jim odpustil. 

Ale tento čas by mohl být tak krátký, jako jeden den, nebo tak dlouhý, jako několik let. 

Nikdo jiný, jen můj Otec, On sám, zná datum mého Druhého příchodu. 

Čas mezi těmito dvěma událostmi nebude tak dlouhý, jak byste si možná mohli myslet. 

Mé děti si nakonec uvědomí, v jakém čase žijí a přijmou Pravdu. 

Proto vy, kdo nyní Pravdu znáte a věříte ve Mne, máte povinnost se modlit za duše, které 
nepřijmou mé milosrdenství. 

Má dcero, mou největší touhou je zachránit celý svět, včetně těch, kteří jsou pro Mne 
ztracení. 

Všechny modlitby mých následovníků, kteří se sjednotí jako jeden hlas, Mi mohou pomoci to 
udělat. 

Jděte v lásce. Vždy Mi důvěřujte, neboť čas je krátký a plány k záchraně lidstva spočívají 
v rukou mého Věčného Otce. 

Váš milovaný Ježíš 

443. Mají v úmyslu vypudit papeže Benedikta XVI. z Petrova stolce lstivými 
prostředky 
Sobota, 26. května 2012 v 16:00 
 
Jsem potěšen, že jsi zase zpátky se Mnou. Je důležité, má dcero, aby ses držela v mé 
blízkosti. Času je málo a máš ještě hodně práce. 

Má nejdražší dcero, dnes prosím všechny mé následovníky, aby se usilovně modlili za mého 
milovaného vikáře papeže Benedikta XVI. On, můj svatý služebník, je za zavřenými dveřmi 
ve Svatém stolci vystaven strašnému pronásledování. 

Už jsem ti řekl dříve, že zednářské skupiny, vykonávající uvnitř Vatikánu železný stisk, chtějí 
mého milovaného papeže dostat pryč. 

A zamýšlejí ho vypudit z Petrova stolce použitím lstivých prostředků. 

Jak už jsem ti řekl v minulosti, bude muset uprchnout, neboť nebude mít jinou volbu. 

Času je málo. Musíte se vroucně modlit, aby mohl setrvat tak dlouho, jak je to jen možné, 
protože jakmile odejde, tak podvodník, falešný prorok, zaujme jeho místo. 



Jak se řinou mé slzy v tomto čase pro moji milovanou církev na zemi. Všichni moji posvěcení 
služebníci, kteří přijímáte mé svaté Slovo, tak jak vám je dáváno v tomto čase, slyšte Mě 
teď: 

Musíte zůstat věrní mši svaté a dodržovat vaše každodenní oběti. Neboť velmi brzy budete 
nuceni spolknout lež. 

Každodenní oběti na počest mého ukřižování a proměnění vína v mou Krev a chleba v mé 
Tělo, budou změněny, překrouceny, a Já budu zhanoben novými zákony, které zavede 
falešný prorok. 

Nesmíte nikdy přijmout cokoliv, co není Pravdou. 

Nesmíte nikdy přijmout herezi vyšlou ze zdí mého Svatého stolce. Uděláte-li to, vzdálíte sami 
sebe ode Mne. 

Mnozí z vás budete muset sloužit mši svatou v tajnosti a budete k tomu potřebovat všechnu 
vaši odvahu, kterou můžete získat tím, že se budete ke Mně modlit a prosit Mě, abych vás 
udělal silnými. 

Změny začnou v samotné svaté eucharistii. Brzy vám bude řečeno, že svaté přijímání, moje 
opravdová přítomnost, je ve skutečnosti něco jiného. 

Bude vám řečeno, že znamená odlišné věci. Ale to je strašná lež. 

Svatá eucharistie je mé Tělo a Krev, dávané vám, abyste Mi dovolili naplnit vás mým 
Duchem Svatým, dát vám potravu, kterou potřebujete pro vaše duše. 

Až přijde čas, a vám, mým posvěceným služebníkům bude předložena nová moderní 
interpretace, pak budete vědět, že nákaza již začala. 

Tehdy se musíte připravit. Shromážděte se a braňte Pravdu mého ukřižování. Nepřijímejte 
lži, změny v mé mši svaté a v nejsvětější eucharistii. Neboť když to uděláte, pak má 
přítomnost bude pro všechny Boží děti ztracena. 

Následujte Mě. To je ta největší výzva, které kdy budete muset čelit, ale Já vám dám milosti, 
abyste rozlišili Pravdu od svatokrádežného bludu, který budete vyzváni přijmout v mém 
svatém jménu. 

Musíte Mě teď prosit o moji pomoc touto modlitbou modlitební kampaně (56). Je určena 
kněžím, hledajících ochranu pro svatou eucharistii. 

"Ó, drahý Otče, ve jménu tvého drahého Syna, který obětoval sebe na kříži za celé lidstvo, 
pomoz mi zůstat věrný Pravdě. Pokryj mě vzácnou Krví tvého Syna a dej mi milosti, abych Ti 
mohl dále sloužit ve víře, důvěře a ctil Tě po zbytek mého působení v úřadu. 

Nikdy mi nedovol odchýlit se od pravého významu oběti mše svaté, nebo od podávání svaté 
eucharistie tvým dětem.  

Dej mi sílu, abych Tě zastupoval a živil tvé stádo tak, jak musí být živeno: Tělem, Krví, duší 
a božstvím tvého Syna, Ježíše Krista, Spasitele světa. Amen." 

Prosím, vězte, moji milovaní, posvěcení služebníci, že Já každý den kráčím s každým z vás. 

Podpírám vás. Opírejte se o Mne a Já vás budu držet blízko mého Nejsvětějšího Srdce 
v tomto čase strašného soužení v katolické církvi. 



Váš milovaný Ježíš 

444. Satan vás přesvědčí, že má poselství přicházejí od něho 
Neděle, 27. května 2012 v 18:00 
 
Má dcero, tak mnozí z mých následovníků si kladou otázky, proč mnoho z těchto proroctví 
v jejich srdcích vyvolává strach. 

Mnozí věří, že Já vyvolávám strach. Ale to naprosto není pravda. 

Strach, který zaplavuje mnohé duše, je jasným vědomím, že to, co vám říkám, je pravda. 

Každý dobrý rodič své dítě varuje před nebezpečím v životě. 

Někdy nebezpečí, před kterými rodič své dítě varuje, může vyvolat strach. Tento strach se 
však vztahuje k přicházejícímu zlu, způsobeného člověkem. 

Totéž platí pro zlo ve světě. Je způsobeno člověkem, který je zase ovlivněn mistrem klamu, 
Satanem. 

Proroctví, dávaná Bohem lidské rase už od počátku času, vnesla některým strach do jejich 
srdcí. 

Přesto na jiných místech vyvolávala hodně smíchu. Toto se stalo před tím, než Noe začal 
stavět archu. Zatímco se mu smáli, tropili si z něj žerty a zesměšňovali ho, dělali ti, kteří cítili 
strach, to, k čemu byli vyzváni. Stavěli archu, aby se sami zachránili. 

Ti, kdo se Noemu smáli, posmívali se mu, nebrali ho v úvahu a odmítali, byli zničeni. 

Všechna proroctví, která přicházejí od Boha, zahrnují varování, nabádající lidstvo, aby bylo 
připraveno na takové události. 

Pouze tím, že připravíte vaše duše, budete moci přestát soužení, způsobené hříchy člověka, 
které leží před vámi. 

Mým následovníkům, kteří se ptají, proč má poselství způsobují strach, pravím toto: 

Nevěřte lžím, zasazeným do vašich srdcí Satanem, že Bůh by nikdy nedal světu poselství, 
která by nevnášela strach do srdcí jeho dětí. 

Mnozí z vás se teď, zejména ti, kteří Mě milují, odvracejí od mého svatého Slova. 

Jedním z oblíbených Satanových triků je přesvědčit vás, že Boží poselství neobsahují 
proroctví, která způsobují strach. 

Cožpak nepocházejí taková poselství zcela jistě jen od Zlého? 

Jak se Satan směje nad svým vlastním vychytralým klamem. 

Satan vás přesvědčí, že má poselství pocházejí od něho; je tak zoufalý, že vás přesvědčí, 
abyste se neřídili mými pokyny. 

Vám, mým následovníkům, musí být řečena Pravda. 

Musím vás připravit, a to znamená varovat vás dopředu o věcech, které přijdou, abych vás 
ochránil. Zachránil vás. 



Nikdy nenaslouchejte takové lži. 

Moje poselství dostáváte z mé Boží lásky k celému stvoření. Dovolte Mi, abych vás vedl, jako 
kterýkoliv dobrý rodič. 

Tím, že Mi budete naslouchat a následovat mé pokyny k modlitbám, vás ochráním. 

Strach nepřichází ode Mne. Když ve Mne věříte a důvěřujete Mi, nebudete mít strach, 
a nebude záležet na tom, kolik zla, způsobeného hříchy lidí, se vám ukáže. 

Jednu věc nesmíte nikdy udělat – schovat se a předpokládat, že všechno dobře dopadne. 

Protože když to uděláte, odmítnete existenci Zlého ve světě. 

Uznejte, že Satan existuje. Věřte, že modlitba může oslabit, a také oslabí jeho moc. 

Takže povstaňte a převezměte odpovědnost, kterou máte vůči Mně, Ježíši Kristu, jako moji 
následovníci. 

Až budete čelit pravdě, dovolte Mi, abych vás vedl, a strach nevstoupí do vašeho srdce. 

Váš milovaný Ježíš 

445. Vězte, že 1000 let, zmiňovaných v Knize Zjevení, znamená právě jen to 
Pondělí, 28. května 2012 v 20:45 
 
Má vroucně milovaná dcero, když člověk pochybuje o učení obsažené v Bibli svaté, je to 
normální projev lidské přirozenosti. 

Když člověk překrucuje učení Bible svaté, aby vyhovovalo jeho zájmům, tak Mě to uráží. 

Ale když moji posvěcení služebníci odmítají části Bible svaté a dávají je stranou, jako kdyby 
na nich nezáleželo, tak popírají Mne, Syna člověka. 

Cokoliv je obsaženo v Bibli svaté, přichází od mého Věčného Otce, který schválil každé 
jednotlivé slovo, prostřednictvím svých pomazaných služebníků. 

Věřte, že v Knize mého Otce je obsaženo svaté Slovo Boha, že ani jediné slovo není lež. 

Proč tedy ti, kteří tvrdí, že jsou učenci a znalci Pravdy, obsažené v Bibli svaté, zpochybňují 
mé svaté Slovo, když vám jej předkládám v těchto poselstvích? 

Má Pravda je vám nyní ještě jednou dávána, aby osvěžila vaši paměť, aby vám připomněla 
učení v ní obsažené. 

Moje děti na zemi, vězte, že proroctví, obsažené v Knize Daniel a v Knize Zjevení se teprve 
musí stát. 

Vězte, že 1000 let, o kterých se zmiňuje Kniha Zjevení, znamená právě jen toto. 

Kdyby to znamenalo něco jiného, pak by byl uveden rozdílný čas. 

Moje církev, katolická církev, neoznámila o tom své mínění ve smyslu věrouky, protože to 
ještě neudělala. 

Zbytek mé církve, zbývající výhonky mé katolické církve na zemi, porozumějí skutečnému 
významu mé éry míru a pokoje na zemi. 



Nacházíte se v časech konce, ale země bude obnovena. 

Volám k vám všem z vás, moji posvěcení služebníci. Můj hlas je ochraptělý, jak vás prosím, 
abyste odpověděli na moje svaté volání z nebes. 

Já, váš milovaný Spasitel, jsem až dosud poslal k vám mnoho proroků a vizionářů. Ti pomohli 
otevřít vaši mysl k událostem, které mají ještě přijít. 

Čekal jsem až do nynějška, abych světu oznámil konečná odhalení. Nyní posílám svého 
posledního posla, Marii Božího milosrdenství, sedmého posla, aby připravila poslední kapitolu, 
jak je vám teď odhalována. 

Můj hlas je jako burácení hromu. Bude stále slyšen po celé zemi. Nepřestane až do dne, kdy 
přijdu soudit. 

Možná, že Mě nyní neposloucháte. Mnozí z vás odmítnou mé Slovo s arogancí, která Mě 
hluboce zraňuje. 

Jiní Mě budou ignorovat kvůli strachu, neboť je to pro ně ta nejsnadnější cesta. Ale brzy se 
stanou změny, o kterých mluvím. Potom vám začne svítat Pravda. 

Volám vás teď a říkám vám následující: Očekávám vaši odpověď, ať už nyní, nebo v 
budoucnosti. 

Čekám. Budu stále čekat, trpělivě, až do dne, kdy ke Mně přiběhnete a budete hledat u Mne 
ochranu. 

Nikdy se nevzdám mých vybraných služebníků, těch, které jsem zavolal nejdříve. 

Vzpomínáte si, kdy jsem vás volal poprvé? Cítili jste můj hlas hovořící k vaší duši a naléhající 
na vás, abyste se se Mnou sjednotili. Dokážete Mě nyní slyšet?  

Poproste Mě, abych vám odhalil, že jsem to Já, váš Ježíš, žadonící, abyste přišli, povstali 
a následovali Mě na této namáhavé cestě k věčnému životu. Nemějte strach z mého volání. 
Věřte Mi a modlete se tuto modlitbu, prosíce Mě, abych vám dovolil uslyšet mé volání. 

Modlitba modlitební kampaně (57):  

Modlitba pro duchovní – Ježíši, dovol mi uslyšet tvé volání. 

"Ó, můj drahý Ježíši, otevři mé uši k zvuku tvého hlasu. Otevři mé srdce ke tvému milujícímu 
volání. Naplň moji duši Duchem Svatým tak, abych Tě mohl poznat v tomto čase. 

Nabízím Ti moji pokornou věrnost ke všemu, co ode mne vyžaduješ. Pomoz mi poznat 
Pravdu, abych povstal, odpověděl a následoval tvůj hlas, abych Ti mohl pomoci zachránit 
duše celého lidstva. 

Tvá vůle je mi rozkazem. Dej mi odvahu, abych se nechal Tebou vést, abych pozvednul 
zbroj, které je třeba k vedení tvé církve do nového království. Amen." 

Mějte na paměti, že Já, Ježíš Kristus, nikdy nedovolím mým posvěceným služebníkům sejít 
z cesty Pravdy. Budu stát na každém rohu, na každé ulici a ukazovat vám správný směr. 

Občas se vám to bude zdát skličující. Můžete být zmatení. Možná, že nebudete chtít slyšet 
Pravdu. Můžete mít strach. Ale vězte toto: 

Budu vás vždy milovat. Budu vždy na vaší straně. 



Nikdy vás neopustím. 

Váš milovaný Ježíš 

446. Modlitby mohou odvrátit ukrutnosti, plánované s  použitím atomových bomb 
Úterý, 29. května 2012 v 17:42 
 
Má vroucně milovaná dcero, moji proroci, moji poslové a všichni praví vizionáři na světě se 
v duchu sjednocují, aby v tomto čase hlásali mé svaté Slovo. 

Ti, kteří jsou vybráni pro těžkou misi, aby zajistili, že duše celého lidstva budou připraveny 
na můj Druhý příchod, jsou nyní instruováni, aby hlasitě volali do celého světa. 

Brzy budou vyzývat k naléhavým modlitbám, aby pomohli těm, kdo budou trpět 
v přicházejících válkách. 

Je již blízko čas, kdy propuknou války a mnoho nevinných duší se stane oběťmi v těchto 
nenávistí naplněných hrůzách proti Božím dětem. 

Mnozí budou v těchto válkách rozprášení do různých směrů a na Středním východě dojde 
k mnoha zmatkům. 

Vystupňuje se tak mnoho malých válek. 

Tak mnoho frakcí, původně rozštěpených, se sjednotí jen do malého počtu stran. 

Potom do válečných konfliktů budou zataženy větší armády, za účasti mnoha národů. 

Jak pláču nad tímto strašným zlem, vyvolaným vlivem Satana, který chce zabít tolik lidí, a tak 
rychle, jak je to jen možné. 

Modlete se, aby tyto války byly zmírněny. 

Modlete se, aby Boží děti pomocí svých modliteb mohly zabránit ukrutnostem, plánovaných 
s použitím atomových bomb. 

Moje nejdražší dcero, Satan udělá tentokrát cokoliv, co je v jeho moci, aby podnítil katolickou 
církev, aby tě odsoudila a prohlásila tato poselství za kacířství. 

Nesmíš si všímat těchto útoků. Všichni, kteří následují má učení, se musí jen řídit svým 
srdcem, neboť bude pro ně snadné rozeznat pravdu. 

Kdyby mým prorokům nebyly dány milosti z nebe k tomu, aby vydrželi takovou perzekuci, 
potom by mé Slovo, mé pokyny k přípravě všech Božích dětí na můj Druhý příchod, by 
nebyly slyšeny. 

Kdyby nebylo tvrdohlavé neústupnosti všech Božích proroků a poslů od počátku času, pak by 
Boží děti zůstaly v nevědomosti. 

Když už je vám, moji drazí následovníci, jednou dáno vědění, nesmíte mít nikdy strach, 
neboť vy jdete po cestě k věčnému životu. Každá jiná cesta, bez ohledu na nádherná, ale 
bezcenná pokušení, vtahující vás do nástrah světa, vás nepřivede ke Mně. Teprve až se 
začnou objevovat lži o mé svaté eucharistii, musíte být stateční a odejít pryč. 

Modlete se za sílu, rozhodnost a odvahu, abyste Mě následovali na konečné cestě ke spáse. 

Váš milovaný Ježíš 



447. Svou smrtelnou úzkost v zahradě Getsemanské prožívám ještě jednou 
a muka mého utrpení jsou dvojnásobná 
Středa, 30. května 2012 v 15:30 
 
Má vroucně milovaná dcero, muka, která tobě způsobují ti, jimž chybí opravdová pokora, ale 
kteří tvrdí, že mluví v mém jménu, se nyní zintenzivní. 

Neposlouchej žádný hlas, kromě mého. Nenechej se vtáhnout do debaty, nebo neodpovídej 
těm, kteří Mě urážejí. 

Tito lidé dovolili ve své lidské pýše postavit se Mi do cesty a potom, jakoby toho nebylo dost, 
ještě Mě pronásledují.  

Můj Druhý příchod bude podobný událostem, které se staly poprvé, během času mého 
pobytu na zemi. 

Mé svaté Slovo bude zpochybňováno, kritizováno, odmítáno, a pak zavrženo. 

První, kteří Mě zavrhnou, budou moji vlastní, duše, které Mě milují nejvíce. Budou stát 
v přední řadě, aby jako první hodili kamenem. 

Svou smrtelnou úzkost v zahradě Getsemanské prožívám ještě jednou a muka mého utrpení 
jsou dvojnásobná. 

Prožíval jsem smrtelnou úzkost způsobenou hříchy lidstva, a nejen těmi, kteří žili v onom 
čase, ale i těmi, kteří Mě odmítají dnes. Ti, kdo Mě odmítají dnes, Mě zraňují více, protože 
jsem zemřel i za jejich hříchy. Ničemu se nenaučili. 

Potom ti, kteří se Mi posmívají a trhají mé oko trnem, tím nejostřejším z trnové koruny, jsou 
moji zástupci v mé církvi na zemi. 

Nechtějí přijmout můj Druhý příchod, nebo Varování, které jim nyní odhaluji. 

Každé slovo, pronesené mými rty je hltáno pokornými dušemi, které jsou jako děti během 
hladomoru. 

A přesto ti, kteří se živili poznáním Pravdy mého učení, obracejí své hlavy a dívají se jinam. 

V duších mnoha mých následovníků už není více přítomná pokora, a tak nebudou moci mít 
užitek z mých mimořádných milostí. 

Dokud se nestanete malými v očích Boha, nemůžete Mě uslyšet. 

Dokud se nezřeknete pýchy a arogance, nepocítíte moc Ducha Svatého. 

Když Mě dnes odmítáte, vrážíte Mi první hřeb do mého zápěstí. 

Když vy, moji posvěcení služebníci, odsuzujete mé svaté Slovo, které vám nyní dávám, 
zatloukáte další hřeb do mého druhého zápěstí. 

Neboť ty ubohé duše, které nemají zájem o má učení, nebo o spásu, kterou jsem dal světu 
svou smrtí na kříži, nemají nikoho, kdo by je vedl. 

Ony jsou zde oběťmi. Nejsou ke Mně vedeny. Je jim odpírána příležitost, aby se připravily na 
můj Druhý příchod. 



Nyní volám mé následovníky, aby se připravili. Už brzy začne boj mezi věřícími. Jedna 
polovina bude nejen tato poselství kritizovat, ale pokusí se je zakázat. 

Druhá polovina je použije k obrácení ostatních. 

Ty prosté ztracené duše, které Mě vůbec neznají, Mě poznají, jakmile jim odhalím Pravdu 
během Varování. 

Bude pro ně lehčí vidět pravdu, než pro ty, kdo říkají, že Mě milují, ale kdo Mě nyní odmítají. 

Proto se musíte modlit za milosti, které vám dovolí vidět Mě, slyšet Mě a dovolí Mi vás 
připravit na můj Druhý příchod. 

Nikdy nevěřte, že bude snadné Mě opravdově následovat, zejména v těchto časech konce. 

Neboť tentokrát už nebude stačit tiché uctívání mého svatého Slova. 

Budete jako nový odvedenec v jakékoliv armádě. Budete potřebovat výcvik, obnovit vaše 
duše a přijít ke Mně prostřednictvím svátostí dříve, než budete dost silní a dost stateční, 
abyste šířili mé svaté Slovo. 

Šíření mých modliteb modlitební kampaně bude váš první úkol. 

Vy, moje armáda, povedete tu největší křížovou výpravu mé svaté mise, jaká kdy na zemi 
byla známa. Začne ji vás málo, ale zmohutníte na dvacet miliónů. 

Modlitby a utrpení mé církve zbytku mohou stačit k záchraně celého lidstva. Nikdy ale 
nezapomeňte, že modlitba je tak mocná, že vaše modlitby mohou zachránit duše i těch 
nejtěžších hříšníků. A tak se připravte se shromáždit. Připravte se dobře, protože se vás 
pokusí zastavit. Přijměte znevažující urážky, kterými budete zahrnuti. 

Vezměte na vědomí, že vám bude předložen jakýkoliv důvod, abyste byli zastaveni ve vaší 
misi. Ale vězte, že Já vás povedu, budu vás řídit a učiním vás silnými. 

Vězte také, že vy, kdo tvoříte moji armádu, budete zodpovědní za spásu miliónů duší. Duší, 
které by jinak neměly vůbec žádnou naději. 

Nechejte moji lásku, aby se dotkla vaší duše a svázala vás do jednoty se Mnou, vaším 
Ježíšem. 

Dovolte Mi vás pokrýt svou vzácnou Krví a udělit vám mé dary, aby vám pomohly zůstat Mi 
věrnými tak, že i kdyby pokušení bylo jakkoliv silné, nikdy neodmítnete mé volání k vám. 

Žehnám vám všem, moje silná armádo. 

Povedu vás ve vašem pochodu do nové éry pokoje na každém kroku této cesty. 

Váš milovaný Spasitel  
Vykupitel lidstva  
Ježíš Kristus 
 
448. Matka Spásy: Červen – měsíc modlitební kampaně za obrácení 
Čtvrtek, 31. května 2012 v 21:00 
 
Mé dítě, Satan a ty duše, které infikoval, dělají všechno pro to, aby podkopali nejsvětější 
Slovo mého Syna. 



Vždy měj na paměti, že Satan vnáší semena pochybností do srdcí vybraných duší. 

Nejhorší odsudky těchto svatých poselství budou vyneseny právě těmi, kdo jsou důvěrně 
sjednocení s mým drahým Synem. 

Tím, že to Satan dělá, získává duše. 

Nedovol mu to dělat, mé dítě. Odejdi a nezabývej se jím. 

Můj Syn nikdy nehájil své svaté Slovo, a ani ty bys neměla podlehnout tomuto pokušení. 

Rozsah satanského vlivu narůstá a šíří se po celém světě. 

Mé ubohé děti trpí, a já pláču slzami zármutku, když vidím jejich zděšení a žal. 

Modlete se, děti, v tomto čase za pokoj, aby se všude Boží děti obrátily na mého Syna 
a požádaly o sílu. 

Jen božský zásah, seslaný skrze milosti, udělené vám díky vašim modlitbám, může zmírnit 
vaši bolest a utrpení. 

Můj Syn prahne po tom, aby se duše k Němu obracely, neboť jen On jim může dát útěchu, 
kterou potřebují. Nic jiného vám neposkytne úlevu od muk, která nyní snášíte. 

Naléhám na vás, děti, abyste zasvětili tento měsíc červen k obrácení lidstva, a tak zajistili, že 
bude usilovat o spásu. 

Nazvěte tento měsíc měsícem "Kampaně za obrácení" a modlete se jako jeden 
v modlitebních skupinách všude po celém světě. 

Zde je modlitba modlitební kampaně (58):  

Za obrácení 

"Ó, drahý Ježíši, volám k Tobě, abys obejmul všechny Boží děti a pokryl je svou vzácnou 
Krví. 

Nechť každá kapka tvé vzácné Krve pokryje každou duši, aby je uchránila od Zlého. 

Otevři srdce všech, a zejména zatvrzelých duší a těch, kteří Tě znají, ale jsou poskvrněni 
hříchem pýchy, aby padli na kolena a prosili Tě, aby světlo tvé lásky zaplavilo jejich duše. 

Otevři jejich oči, aby uviděli Pravdu a aby je zaplavil jas tvého Božího milosrdenství tak, že 
budou pokryti paprsky tvého milosrdenství. 

Obrať všechny duše svými milostmi, o které Tě, drahý Ježíši teď prosím pro: (zde uveďte 
váš osobní úmysl). 

Prosím Tě o milosrdenství a nabízím Ti dar půstu jeden den v týdnu v měsíci červnu v pokání 
za všechny hříchy. Amen." 

Děti, musíte se postit jeden den v každém týdnu v tomto měsíci červnu. 

Musíte se každý den modlit můj růženec a růženec Božího milosrdenství. 

Děti, když to uděláte, zachráníte duše miliónů skrze milosrdenství mého Syna, Ježíše Krista. 

Vaše milovaná Matka 



Matka Spásy 
 
449. 666, jeho skryté číslo bude vloženo do čipu, který budete přinuceni přijmout, 
stejně jako různá očkování 

Pátek, 1. června 2012 v 20:15 

 

Má vroucně milovaná dcero, antikrist již připravuje svůj mírový plán, který navrhne brzy 
potom, co se války na Středním východě široce rozšíří a bolest a nevýslovná trýzeň budou 
nasvědčovat tomu, že už není žádná známka naděje. 

Pak se náhle objeví a sám sebe ohlásí světu jako muž míru, jako zářící drahokam, jenž se 
bude třpytit uprostřed temnoty. 

Až vystoupí, bude považován za jednoho z nejcharizmatičtějších politických vůdců v dějinách. 

Jeho pěkná, přitažlivá a humánní osobnost oklame většinu lidí. 

Bude vyzařovat lásku a soucit a bude považován za křesťana. Časem přitáhne mnoho 
následovníků, kteří počtem vzrostou tak, že se stane podobný Mně, Mesiáši. 

Bude se zdát, že prosazuje jednotu mezi národy a bude milován v téměř všech zemích na 
světě. 

Pak se bude zdát, že má nadpřirozené schopnosti. Mnozí uvěří, že byl poslán mým Otcem, a 
že je Mnou, Ježíšem Kristem, Spasitelem světa. 

Lidé se k němu budou modlit, milovat ho, vzdávat se pro něj svých životů a on se bude smát 
a vysmívat se jim, když ho nebudou moci vidět. 

Bude to ten největší podvod všech časů a plán jak ukrást vaše duše a vzdálit vás ode Mne. 

On a falešný prorok, který bude sedět jako král na Petrově stolci, budou tajně spřádat 
spiknutí s cílem zavést jediné světové náboženství. 

To se bude jevit jako druh křesťanského náboženství prosazující lásku. Avšak nebude to 
láska k bližnímu, která pochází od Boha. Místo toho bude prosazovat lásku a věrnost 
k antikristu a lásku sama sebe. 

Tato ohavnost se zde ale nezastaví, protože útok začne, jakmile svedou Boží děti. 

Náhle všichni budou vyzváni, aby přijali celosvětovou značku sounáležitosti. Sounáležitosti k 
sjednocenému světu, na kterém se všichni lidé budou muset podílet. 

Touto značkou budou kontrolovat vaše peníze, váš přístup k potravě a to, jak žijete. 

Nařízení – a bude jich mnoho, způsobí, že se stanete zajatci. Klíč k vaší cele, která vás bude 
držet pod jejich kontrolou, bude značka šelmy. 

666, jeho skryté  číslo, bude vloženo do čipu, jejž budete přinuceni přijmout, právě tak, jako 
různá očkování. 

Když už jednou bude zaveden do těla, otráví nejen vaši mysl a duši, ale i vaše tělo. Neboť 
vyvolá mor, který byl uměle připraven tak, aby vyhladil velkou část lidské populace. 

Nesmíte přijmout značku. Místo toho vám dám instrukce, co máte dělat. 

Mnozí značku přijmou, protože se budou cítit bezmocní. 



Pečeť živého Boha, moje modlitba z modlitební kampaně (33), je vaším záchranným lanem. 

Když obdržíte moji pečeť ochrany, kterou vám dá můj Věčný Otec, nebudete muset přijmout 
značku. 

Nebude se vás to týkat. Váš domov nebude viděn, hledán, ani se nestane cílem, protože 
v očích Satanovy armády se stane neviditelným. 

Budete si muset skrytě uschovat potravu na dobu, která potrvá několik let. Budete si muset 
pěstovat vaši vlastní úrodu, mít zásobu vaší vlastní vody a obklopit se svatými předměty. 

Má církev zbytku poroste, rozšíří se a bude vám dána ochrana, bude-li to zapotřebí. 

Budete muset nyní hodně plánovat. 

Ti, kteří se tomu, co děláte nebo říkáte, smějí slovy: "Opravdu by Ježíš požadoval, abyste to 
dělali? Cožpak nezaopatří všechny své následovníky v čase jejich nouze?" 

I jen jediný bochník chleba a jediná ryba mohou být rozmnoženy. Takže nezáleží na tom, 
jestli máte trochu potravy, neboť Já vás ochráním a budete v bezpečí. 

Modlete se vytrvale za duše, které se nebudou moci vyhnout značce. 

Nevinné duše, které budou ve stavu milosti ve chvíli, kdy budou přinuceny přijmout čip, 
budou zachráněny. 

Zbytek z vás musí plánovat, jak ochránit svou rodinu a věrnost k nejsvětější eucharistii a ke 
mši svaté. 

Až antikrist pohltí všechna náboženství, pak jedinými zbraněmi, proti kterým bude bezmocný, 
budou mše svatá a proměnění chleba a vína v mé Tělo a Krev v nejsvětější eucharistii. 

Mé mše svaté musí pokračovat. Vy, kteří to víte, se nyní musíte shromáždit do skupin a začít 
v přípravách. 

Čím dříve se připravíte, tím vám bude dáno více milostí, aby se vaše řady rozrostly po celém 
světě. 

Skála bude obtížena novou budovou, o které se bude říkat, že to je můj nový chrám. Ale 
není to pravda. 

Ale až pronásledování skončí, má církev zbytku a můj vyvolený lid budou mít chrám znovu 
postaven, a můj Nový Jeruzalém sestoupí z nebe. 

Sestoupí ve slávě. Polnice budou slyšet současně v nebi i na zemi. 

A pak přijdu Já. Ty, má dcero, oznámíš můj příchod a mnozí padnou na kolena a budou 
plakat úlevou, v extázi radosti a lásky.  

Protože konečně přišla chvíle, na kterou tak dlouho čekali. Nebesa budou osvětlena, hrom 
bude dunět a chóry andělské budou zpívat v sladké jednotě, až Boží děti budou vítat pravého 
Mesiáše. 

Já, Ježíš Kristus, přijdu, abych soudil. A nebesa a země se stanou jedno. 

Obnovená země povstane v nové skvělé nádheře a Nový ráj přijme všechny, jejichž jména 
jsou v Knize živých, kteří se sjednotí jako jeden. 



A i když stará země, potřísněná skvrnami hříchů, půjde ke svému konci, nová éra teprve 
započne. 

To je to, o co musíte usilovat. To je to, na co máte právo a co tvoří část vašeho přirozeného 
dědictví; jen se soustřeďte na záchranu všech duší. 

Proto si nesmíte všímat překážek, které jsou před vás kladeny. Pronásledování. Bolest. Hrůza 
zla působená rukama jiných. Vše, na čem záleží, je záchrana duší. 

Váš Spasitel Ježíš Kristus 

450. Matka Spásy: Odhalila jsem tyto ukrutnosti malým dětem Melánii 
a Maximinu v La Salettě 
Sobota, 2. června 2012 v 11:00 
 
Mé dítě, je důležité, aby všichni, kdo milují mého Syna, se v tomto čase modlili za milosti síly 
a vytrvalosti. 

Děti, poznání, které je vám prostřednictvím těchto poselství odhalováno, má vám pomoci se 
připravit. 

Nemějte nikdy pocit, že jako Boží armáda nebudete schopni vydržet zlovolný režim, který se 
už brzy objeví ve světě. 

Vždy si připomínejte moc mého svatého růžence. 

Nikdy nezapomeňte, že moc mého Otce, je největší mocí ze všech. 

Žádná moc není tak veliká, aby mohla porazit nejskvělejší moc Boha. 

Jste-li skutečné Boží dítě, přicházíte-li k Otci skrze mého Syna, budete ochraňováni. 

Neznámé způsobuje strach, ale ten může být také vyvolán odhalením Pravdy. 

Dovolte milostem, které jsou vám dávány prostřednictvím modlitební kampaně, aby vám 
poskytly klid mysli a duševní sílu k dalšímu postupu k záchraně duší. 

Čím více duší bude obráceno k lásce k mému Synu, tím silnější bude vaše modlitební 
kampaň. 

Milujte jeden druhého a sjednoťte se v modlitbě, abyste pomohli zachránit Boží děti před 
antikristem. 

Modlete se, modlete se, modlete se, aby každá duše byla natolik statečná, aby odmítla jeho 
otrávenou značku. 

Odhalila jsem tyto ukrutnosti malým dětem Melánii a Maximinovi v La Salettě už tak dávno. 
Čas, kdy se tato proroctví uskuteční, přijde brzy. 

Těmto dětem byly oznámeny ďábelské plány a ony přijaly, co jsem jim řekla. Nyní vy, děti, 
musíte přijmout skutečnost, že se tyto události musí stát. 

Musíte se usilovně modlit, abyste oslabily a zmírnily hodně této bolesti, kterou lidstvo bude 
muset přetrpět. 

Buďte statečné, děti. 



Důvěřujte mému Synu a poskytněte Mu volnost k tomu, aby vás vedl tak, jak musí, aby duše 
mohly být zachráněny ze spárů šelmy. 

Vaše milovaná Matka 
Matka Spásy 
 
451. Nikdy nekolísejte, nikdy nepochybujte o mé ochranné ruce 
Sobota, 2. června 2012 v 21:00. 
 
Má vroucně milovaná dcero, když moji následovníci Mi dovolí zaplavit jejich duše mou 
nepodmíněnou láskou, roznítím v nich sílu, která je vyleká. 

Přijďte ke Mně jako důvěřivé dítě s prostým a otevřeným srdcem, se žádným očekáváním, 
a Já vám přinesu pokoj, jaký nikde jinde nemůžete najít. 

I když pláču nad způsobem, jakým zlo a chamtivost sevřely svět, jsem také plný radosti kvůli 
čisté lásce, jakou Mi, svému Ježíši, prokazují moji následovníci. 

Jakou vzpruhu, útěchu Mi přinášejí a jak si je přeji sevřít v mé náruči. 

Jak jen si přeji, aby Mě mohli slyšet. Také jim řekni, jak velice je miluji. 

Jak jen Já toužím po dni, kdy natáhnu ruku, uchopím tu jejich do své a přitáhnu je do mého 
nového království, kdy konečně přijdou ke Mně domů. 

Ten den není daleko. 

Všem mým následovníkům říkám: Musíte Mi v tomto čase naslouchat. 

Musíte být silní a vytrvalí během zkoušek ležících před vámi a nikdy neztrácet odvahu. 

Chůze po cestě, klestěné pro vás do mého království, vás bude zraňovat. Mnozí z vás budou 
klopýtat a vrávorat. 

Někteří poběží zpátky, odkud přišli. 

Jiní si sednou, vzdají se a uvíznou mezi začátkem své cesty a branami k věčnému životu. Tak 
slabá bude jejich víra, kvůli překážkám, jimž budou čelit. 

Ti silnější, budou nebojácní. Budou chtít vyrazit kupředu a spěchat s každou trochou energie 
do nové éry míru. 

Nic jim nebude stát v cestě. Budou vědět, jak přestát utrpení ležící před nimi. Budou vědět, 
jak bojovat s nepřítelem. V srdci budou mít jen málo strachu a budou poslouchat každý 
pokyn, který jim dám. 

Musíte se vždy snažit vracet se zpátky, abyste nesli ty, kteří jsou slabší, ty, kteří mají strach. 
Musíte nést na ramenou ty, jimž chybí vůle a odvaha povstat v mém jménu. 

Ti, kteří odmítnou vaši pomoc, budou ponecháni vzadu a stanou se částí království šelmy, 
odkud není úniku. 

Nikdy nekolísejte, nikdy nepochybujte o mé ochranné ruce. 

Ponecháte-li vše mé svaté vůli, postarám se o všechno. 

Důvěřujte Mi. Následujte Mě. 



Čas se krátí, přesto je ho ještě dost, abyste se připravili na bitvu, která leží před vámi. 

Miluji vás všechny. Nikdy nezapomeňte na sílu mé lásky. 

Váš milovaný Spasitel, Král Spásy  
Ježíš Kristus 
 
452. Prožijte měsíc červen v tichém rozjímání, jak vám to uložila má milovaná 
Matka 
Neděle, 3. června 2012 v 15:30 
 
Má vroucně milovaná dcero, moji následovníci musí strávit měsíc červen v tichém rozjímání, 
jak vám uložila má milovaná Matka. 

Tento měsíc je časem, v němž prostřednictvím modlitební kampaně za obrácení může mnoho 
lidí obdržet milosti okamžitého obrácení, díky obětem, které přinesou ti z vás, kteří odpoví 
mé Matce, Matce Spásy. 

Tento měsíc musíte zůstat v klidu. 

Naléhavě vás prosím, abyste navštěvovali vaše kostely tak často, jak jen můžete, abyste se 
ve tři hodiny odpoledne modlili můj růženec Božího milosrdenství. 

Katolíky prosím, aby přijímali moji nejsvětější eucharistii tento měsíc pokud možno každý 
den. 

Neboť tento měsíc bude časem, kdy plány k ještě většímu roznícení neklidu na Středním 
východě, které jsou již tiše v běhu, budou dokončeny. 

Buďte silní. Buďte trpěliví. Buďte pokorného srdce. 

Podřiďte vaši vůli Mně a nabídněte Mi vaše zkoušky a oběti za obrácení všech hříšníků. 

Jděte v pokoji, moji milovaní následovníci.  

Můj Duch Svatý vás všechny pokrývá v tomto čase, kdy vás vyzývám k této mimořádné 
oddanosti. 

Váš milovaný Ježíš 

453. Právě tak, jak jsem byl odmítnut poprvé, budu odmítnut i podruhé 
Pondělí, 4. června 2012 v 15:20 
 
Má vroucně milovaná dcero, jen velmi málo mého vyvoleného lidu, Židů, Mě přijalo jako 
skutečného Mesiáše, když jsem přišel do světa a zemřel za hříchy lidstva. 
 
Tentokrát jen velmi málo křesťanů si uvědomí, že jsem to Já, kdo k nim nyní promlouvá, 
ještě před tím, než přijdu podruhé. 

Uvěří lžím, které se budou řinout ze rtů lhářů, falešných proroků, které budou milovat, 
zatímco Mě odmítnou s nenávistí, což je v rozporu s jejich láskou k Bohu. 

Právě tak, jak jsem nebyl přijat poprvé, budu odmítnut i podruhé. 

Nesmíte být smutní nad způsobem, jakým se Mi posmívají, jak jsem kopán, tlučen a moje 
poselství zesměšňována. Neboť taková nenávist vůči mému svatému Slovu může přicházet 



jen od Satana. Když se Satanův vztek stane zuřivým, jako je tomu teď, tak si můžete být 
jistí, že se obává o duše, které zamýšlím zachránit z jeho spárů. 

Zacpěte si uši. Dívejte se přímo před sebe a soustřeďte se jen na Mne. 

Moji následovníci, budou na vás útočit všemi způsoby a udělají všechno, aby vám zabránili 
Mě následovat. 

Jakékoliv výhrady vůči mému Slovu od těch, kteří se vychloubají svou odborností ve svatých 
duchovních věcech, musíte dát stranou. 

Oni nemají ve svých duších Ducha Svatého, vždyť Ho nejsou ani hodni, kvůli hříchu pýchy. 

Tak jako jsem trpěl bičováním u sloupu, tak budu také znovu trpět, až mé svaté Slovo bude 
s nenávistí trháno na kusy těmi, jejichž záměrem je a bude, aby mé Slovo bylo odmítnuto. 

Těmto duším nyní říkám: "Nepřijímáte-li moji ruku milosrdenství k záchraně lidstva, proč tedy 
ve svých srdcích chováte takovou nenávist?" 

Cožpak nevíte, že jste pokoušeni Zlým, který vás chce oslepit vůči poznání Pravdy? 

Nenávist, pomluvy, nactiutrhání, nepřicházejí ode Mne. Když dovolíte těmto odporným 
hříchům, aby vás ovládly, pak Mě nemilujete. 

Vrátíte se ke Mně, až přede Mnou stanete během Varování, budete-li mít pokoru nutnou 
k tomu, abyste Mě prosili o odpuštění. 

A proto vězte, že nebudete-li nyní mlčet, tak budete trpět, a vaše výčitky svědomí vás 
zanechají přede Mnou slabými a třesoucími. 

Jak Mě zraňujete! 

Jak Mě necháváte trpět! 

Bičujete Mě právě tak, jako jsem byl bičován poprvé, přesto tvrdíte, že jste moji svatí 
stoupenci. 

Způsobujete Mi hluboký žal. 

Mým následovníkům říkám – nevšímejte si těchto posměšků. 

Neotvírejte svá ústa a nedávejte se do hovoru s těmi, na nichž je vidět hněv, nenávist, 
a kteří současně prohlašují, že Mě milují. 

Jak Mě můžete milovat, když neprojevujete lásku nebo trpělivost jeden k druhému. 

Jste pokrytci, když bičujete jiné v mém jménu. 

Nyní uzrál čas pro druhé odmítnutí, které nebude jiné, než to první. 

Zesměšňování bude prováděno tak, že tito samozvaní svatí stoupenci si budou tropit 
posměch z mých proroků tím, že je budou chytat za slovo a zpochybňovat jejich znalost 
Písma. 

Moji proroci Písmu nerozumějí a nebudou bránit mé Slovo. 

Přesto tito tak zvaní svatí stoupenci se pokusí, stejně tak jak tomu bylo během korunování 
mé hlavy trním, aby moji proroci vypadali jako hloupí a nehodní. 



Potom vynaloží velké úsilí, aby je veřejně jmenovali a zostudili, zatímco budou současně 
hlásat, jak erudovaní jsou v mém učení. 

Zastrašování bude pokračovat, dokud neustane po Varování, kdy si tyto duše uvědomí omyl, 
kterého se dopustily. 

Kvůli tomu budou plakat a trpět, ale Já jim odpustím, protože je miluji. 

Mnozí se ale kát nebudou. Mým prorokům konce času způsobí strašné utrpení 
a pronásledování. Ani na chvíli se nevzdají. 

Budou na ně chrlit všemožné křivdy, urážky a napadení ve jménu mém, Ježíše Krista, Syna 
člověka. 

Pak Mě zapřou skrze mé svaté Slovo, které jim budu dávat, až do samého konce. 

Nakonec jim bude dáno ještě trochu času, aby přijali Knihu Pravdy. Buď Mě přijmou, nebo 
Mě odmítnou. 

Pak shromáždím všechny pokorné duše, které Mě milují, a nové nebe a nová země se spojí. 

Ti, kteří Mě ještě stále budou odmítat, budou vrženi do ohňů pekla. 

Přicházím naposled, abych vás zachránil. 

Otevřete vaše srdce a pohleďte, že jsem to Já, Ježíš, kdo vás volá. 

Jestli to stále ještě nemůžete vidět, pak potřebujete hodně modliteb, abyste umožnili Duchu 
Svatému skutečně vstoupit do vašich duší. 

Nezapomeňte, že ti, kteří jsou požehnaní Duchem Svatým, nenapadají ostatní, nepomlouvají, 
nešíří nenávist vůči Božím dětem. 

Nechtějí Boží děti ovládat. 

Neporušují Desatero přikázání. 

Váš Ježíš 

454. Satan zamýšlí otrávit mysl některých mých vybraných duší vůči této misi 
Úterý, 5. června 2012 v 22:00 
 
Má dcero, pro ty, kteří sledují mé vizionáře po celém světě, je nemoudré, aby podlehli 
novému plánu Zlého. Zamýšlí totiž otrávit mysl některých mých vybraných duší vůči této 
misi. Obrátí jednoho proti druhému. 

Vyvolá mezi nimi pochybnosti vůči těmto svatým poselstvím a způsobí ti hodně žalu 
a starostí. 

Duchovní žárlivost vystoupí jako zvíře zdvihající se z hlubin oceánu a vylije strašnou potopu 
nenávisti nejen na má poselství, ale i na tebe. 

Musíš se modlit, neboť se to stane brzy. 

Očekávej tyto události s každodenní modlitbou na rtech a nedovol této sérii útoků, aby tě 
zbavila odvahy. 



Moji následovníci musí zůstat stále bdělí, neboť až to během příštího měsíce začne, tak také 
vy budete v pokušení pochybovat o mém svatém Slovu.  

Toto proroctví se odhalí před vámi a bude to zatím ten nejkrutější a nejvíce zraňující útok na 
tuto misi. 

Nejen že tyto útoky vyjdou od lidí, kteří propagují poselství těch, o nichž jsou přesvědčeni, že 
jsou autentičtí vizionáři a proroci moderních dnů, ale kteří budou podporovaní i některými 
mými posvěcenými služebníky. 

Jed otráví mnoho duší a mnozí Mě zavrhnou. 

Nevšímej si těchto útoků, má dcero. Postupuj kupředu a dávej světu má poselství tak rychle, 
jak jen můžeš. 

Je důležité, abys šířila mé svaté Slovo a mé modlitby dokonce i mezi těmi, kteří Mi nechtějí 
naslouchat. Neboť mnozí, až budou s těmito poselstvími seznámeni, pocítí výčitky svědomí, 
že tak jednali a budou jim dány milosti, aby uviděli pravdu. 

Nikdy v životě nepodceňujte sílu Satanova vlivu nad vámi. 

Zaměřuje se zejména na duše, které potřebuji, aby Mi pomohly v mé misi zachránit lidstvo. 

Váš milovaný Spasitel, Ježíš Kristus 

455. Matka Spásy: Děti, když v tomto životě trpíte, stáváte se bližší mému Synu 
Středa, 6. června 2012 v 17:05 
 
Děti, když v tomto životě trpíte, stáváte se bližší mému Synu. 
 
Utrpení, jakkoliv těžké, přináší milosti, zejména když je ochotně přijato pro záchranu duší. 

Když trpíte, vždy si připomínejte, jak trpěl můj Syn. 

Nezapomeňte, že člověk by jen velmi těžko vydržel jeho tělesná muka. Přesto duševní 
utrpení může způsobit stejnou bolest. 

Těm, kteří bojují s utrpením, pravím: Musíte prosit mě, vaši milovanou Matku Spásy, abych 
vám pomohla se s ním vyrovnat. 

Vezmu vaše utrpení a nabídnu je mému drahému Synu ve vašem jménu pro záchranu duší.   

On si vezme jen to, co potřebuje a poskytne vám útěchu. Pak zmírní vaše břímě. 

Utrpení může být formou očisty duše. 

Odmítněte je, bojujte proti němu a nedá vám úlevu. Stane se mnohem těžším břemenem. 

Když je obětujete s láskou, budete zbaveni jeho tíhy a budete radostné mysli. 

Nikdy se utrpení nebojte, neboť vás přivádí blíže k Nejsvětějšímu Srdci mého Syna. 

Vaše milovaná Matka, Matka Spásy 

456. 600.000 padlých andělů bylo minulý rok uvolněno z jam pekla. Dalších pět 
miliónů bylo uvolněno nyní. 
Čtvrtek, 7. června 2012 v 20:00 



 
Má vroucně milovaná dcero, je čas chopit se zbraní v nebeském boji, který znovu zuří se 
Satanem a jeho padlými anděly. 
 
Nyní, kdy byli uvolněni v každém národu, Satanova armáda padlých andělů a jejich oddaných 
stoupenců na zemi všemožným způsobem trápí Boží děti. 

Jsou zde i viditelná znamení. Krize v mé církvi, katolické církvi, byla způsobena silami zla, 
jejichž prvořadým cílem bylo srazit ji na kolena. To jim ale nestačilo, síly zla chtějí zničit 
svatou eucharistii tím, že ji znesvětí. 

V Satanově plánu bylo zničit víru mých následovníků tím, že demoralizuje moji církev na 
zemi. 

Mnoho z mých následovníků už neuctívá Mě, svého Spasitele, protože kladou vinu za hříchy 
těm, kteří Mne reprezentují v církvi. Jak Mě zraňuje, že Mě opouštějí tak rychle. 

Odpadlictví v dnešním světě bylo také plánováno Satanem tím, že bude svádět Boží děti, aby 
zapíraly svou víru. 

Místo ní užívá nové náboženství, známé jako náboženství New Age. Místo oslavení Boha, 
Věčného Otce, oslavují lidské bytosti jako duchovně nadřazené a vládnoucí. 

Tak jako Lucifer, který chtěl být nejen jako Bůh, ale chtěl se stát Bohem, tento rychle se 
rozvíjející kult chce přesvědčit Boží děti, že mají vládu nad svým osudem, že všechno může 
být kontrolováno falešnou vírou v metafyzický svět, který neexistuje. 

Víra ve falešné bohy, jako Buddha, uškodila mnoha lidem a přivedla je do temného světa, 
který se na první pohled zdá třpytivý, ale který nemůže zažehnout čistou lásku jednoho 
k druhému. 

Místo toho tato náboženství New Age a jim podobná, směřují k jediné věci. K posedlosti 
sebou samým a k lásce sama sebe na úkor jiného. 

Války, které rozdmychávají Satanovy zednářské řády, se již rozmáhají a největší skupina ze 
všech chce organizovat kontrolu nad Středním východem pomocí masakrů. 

V Evropě chtějí organizovat zavedení nové světové měny, aby vás zotročily. 

Satanovo sevření je tak silné, že bude třeba hodně modliteb, aby svrhly moc, kterou třímá. 
Pak přijde pokušení odvrátit Boží děti od Pravdy. 

On, Satan, může narušit vaši mysl. I když nemá moc k tomu, aby věděl, co si myslíte, může 
do vaší mysli vkládat myšlenky a pochybnosti. 

Když mu zpočátku budete odporovat tím, že se budete modlit za milosti, abyste se ochránili, 
tak zesílí svou činnost. 

Satan sesílá své padlé anděly k věřícím a mučí je. Kdybyste je mohli vidět, otřáslo by to 
vámi. Dva nebo tři vás mohou obklopit a vyvést vás z míry, způsobit, že se stanete 
zmatenými, mrzutými, a vaši mysl naplnit nemilosrdnými myšlenkami vůči jiné osobě. 

Cokoliv, co má společného s Bohem, jeho církvemi, jeho dětmi a těmi, kdo Ho na zemi 
reprezentují, je jeho prvořadým cílem. 



Pak se zaměřuje na ty, kteří jsou vysoce postavení a mají kontrolu nad životy miliónů. 
Pokouší je korupcí, zneužitím moci a zavedením špatných zákonů, připravených tak, aby 
vyvolaly bolest a nouzi. A pak rozdmychává války. 

Děti, neignorujte tento boj, protože je skutečný. 

600.000 padlých andělů bylo minulý rok uvolněno z jam pekla. 

Dalších pět miliónů bylo uvolněno nyní. Pro Boží armádu v nebi nastal čas ke zničení Satana. 
Pro mou armádu na zemi také přišel čas, aby shromáždila zbraně. 

Času je málo a máme mnoho práce. 

Modlitba je zbraní a obrácení je cílem. Já mohu dosáhnout záchrany duší jen tehdy, když můj 
hlas bude nyní slyšen. 

Satan to ví. Vynesl klatbu nad touto misí a bude od ní odvádět mnoho Božích dětí. Přesto 
nemůže vyhrát. Neboť nikdo nemůže zabránit, aby Kniha Pravdy byla odhalena, neboť jsem 
to Já, Ježíš Kristus, kdo to udělá. 

Přesto mnoho ubohých duší bude přesvědčeno, aby se dívaly jinam, když oznamuji Pravdu, 
aby ji viděl celý svět, jak bylo předpověděno v Knize Zjevení. 

Nikdy nedovolte, aby se s vámi utkal. Můžete to udělat odmítnutím odpovídat na urážky, 
nebo posměšky, jimiž vás budou zahrnovat ostatní, když budete hlásat mé svaté Slovo. 
Neboť když se s ním utkáte, dodáte mu munici, kterou potřebuje, aby vás zlomil. 

Váš milovaný Ježíš, Spasitel lidstva 

457. Svobodná vůle vám nemůže být vzata. Nemohu žádat, abyste mě 
následovali. 
Pátek, 8. června 2012 v 19:05 
 
Má vroucně milovaná dcero, mnozí, kdo čtou tato moje poselství, dávaná lidstvu z lásky, 
nepochopili mé úmysly. 
 
Mým slibem, jako Syna člověka, je zachránit celé lidstvo. 

Moje ukřižování na kříži nebyl prostě jen okamžik v čase, nebo chvíle v dějinách. 

Byla to oběť, kterou jsem přinesl, abych nabídnul každému jednotlivému z vás, dokonce 
i dnes, dar věčného života. 

To je slavnostní slib. Život ve světě, který přichází, moje království na zemi, je pro každého. 

Nyní přicházím, abych vás připravil. 

Řekl jsem vám už dříve, že i když přicházím, abych vás varoval před nebezpečím, plynoucím 
z odmítnutí mého učení a Desatera přikázání, které ustanovil můj Věčný Otec, nemohu 
přikázat mým dětem, nebo je žádat, aby naslouchaly. Neboť celému lidstvu, stejně jako 
andělům v nebi, byl dán mimořádný dar – dar svobodné vůle. 

Svobodná vůle vám nemůže být vzata. Nemohu požadovat, abyste Mě následovali. 

Mohu vás varovat, ukázat vám omyl vašich cest, ale nemohu žádat, abyste odpověděli na mé 
volání. 



Mohu jen prosit. 

Svobodná vůle, jako dar může být také překážkou, když je použita Satanem, aby do vaší 
mysli vkládal lži. 

Může vznášet požadavky velmi nutkavého charakteru, proti kterým, jak sami shledáte, je 
velmi těžké bojovat, taková je jeho moc. 

Moje trpělivost je v tomto konci časů zkoušena, jako nikdy dříve. 

Přes moji smrt na kříži, a i když jsem se s láskou vzdal života, abych zachránil každého z vás, 
mnozí zapomněli, co tato oběť skutečně znamená. 

Když jsem se vzdal života pro spásu lidstva, proč mé děti neposlouchají? 

Jestli Mi nyní, prostřednictvím těchto poselství, nechtějí teď naslouchat, je to volba, kterou 
udělali ze své svobodné vůle. Proč tedy pokračují v mylném výkladu a v překrucování obsahů 
Bible svaté? 

Bez ohledu na to, jak velice jsem odmítán, nebudu nikdy zanedbávat svou povinnost varovat 
vás před nebezpečími, která přicházejí. 

Nebezpečí, o kterých mluvím, není právě jen nouze, plánovaná ve vašich národech 
zkaženými stoupenci Satana, kontrola vašich peněz, vaší potravy, nebo lidského života. 

Ne, nebezpečí, která si musíte uvědomit ze všeho nejvíce, jsou nebezpečí ztráty vaší duše ve 
prospěch Satana a jeho padlých andělů. 

Zda budete dbát mého Slova, je nyní zcela na každém jednotlivém z vás. 

Všechno, o co vás prosím, je, abyste Mi naslouchali. Když nebudete naslouchat, když 
nepřijmete mimořádné milosti, které vám teď uděluji, bude to znamenat, že nemusíte být 
náležitě vybaveni k tomu, abyste zachránili vaši duši před šelmou. 

Žehnám vám všem. Ty, kteří jsou zmatení, vybízím, aby si vybrali modlitby, které vám byly 
dány prostřednictvím těchto poselství. 

Pomohou vám, abyste odpověděli na mé volání z nebes. 

Váš Ježíš 

458. Bůh Otec: Vybojuji bitvu u Armageddonu spolu s nebeskou hierarchií 
Sobota, 9. června 2012 v 15:45 
 
Moje drahá dcero, věř Mi, že Já, váš Nebeský Otec, udělám všechno, co je v mé moci, abych 
zachránil všechny mé děti na zemi. 

I když musím respektovat dar svobodné vůle, udělený Mnou jako největší dar, abych zajistil, 
že lidstvo Mě bude milovat dobrovolně a ne z donucení, způsobím divy a udělám zázraky, 
abych přivedl mé děti ke Mně domů. 

Jako Bůh spravedlnosti bych nikdy nemohl schvalovat nebo přijímat zlo, ale odpustím všem, 
kteří se obrátí k mému Synu a budou hledat vykoupení, až poznají obsahy Knihy Pravdy. 

Vybojuji bitvu u Armageddonu spolu s nebeskou hierarchií a slibuji, že porazím nepřítele 
a ďábly, zplozených rukou Lucifera. 



Blíží se čas, kdy Satan bude vykázán na 1000 let, a běda člověku, který se ho, nebo jeho 
zloby, nezřekne. 

Všem bude ukázána Pravda mé Boží Lásky a mé touhy, aby všichni měli účast na mém 
nádherném království, na mém ráji. 

Moji proroci udělají všechno, abych je přitáhnul do náruče mého Syna. 

Mé děti, neopouštějte Mě, vašeho milujícího Otce. 

Pojďte, poslyšte moje volání. 

Neodmítejte vaše dědictví. 

Čelíte nyní největší krizi od stvoření lidské rasy, neboť vám nadešel čas, abyste udělali 
konečnou volbu. 

Buďte si vědomi toho, že Satan a jeho ďáblové použijí každou lež, každé pokušení hledat 
útěchu v jejich náruči, aby vám ukradli vaše duše. 

Jen ti, kteří vynaloží čas na ochranu své víry pomocí modliteb a svátostí, budou dostatečně 
silní, aby odolali jejich moci. 

Mějte na paměti, že Satan nemůže zvítězit, protože k tomu nemá moc. Nyní zaútočí na 
všechny, dokonce i na svaté duše, aby odmítly Mne a mého milovaného Syna. 

Vtáhne vás do propasti temnoty a zmatku a budete chyceni do komplikované sítě klamu, ze 
které se nedokážete vyprostit. 

Slyšte Mě teď. Poslední bitva začala. Neudělejte tu chybu, že odmítnete toto volání 
vycházející z nebes, neboť to bude znamenat, že budete ztraceni na věky. 

Ó, kdybyste mohli uvidět tragédii duší, které odmítnou pohár spásy. 

Bezmocně klesnou spolu se Satanem do hlubin pekla, ze kterého není návratu. 

Jako váš Otec, musím vás upozornit na nebezpečí, kterým čelíte. 

Proč nechcete naslouchat? 

Věříte-li ve Mne, pak vězte, že jsem vyslal mé proroky, aby vás varovali. 

Nedělal jsem to již dříve? A poslouchali je? Ne, mnozí neposlouchali, a pak se proroctví 
odhalilo před jejich nevěřícíma očima. 

Tentokrát přicházím, abych vám oznámil, že čas pro mého Syna, pravého Mesiáše, aby přišel 
znovu, je již blízko. 

Satan to ví. Jeho nenávist ke Mně je tak silná, že udělá všechno, aby Mi vyrval mé děti. 

Já jsem váš Bůh, začátek a konec. 

Já jsem na počátku stvořil svět a stane se to také mou rukou, že svět, jak jej znáte, skončí. 

Ale vás, mé milované děti, které odmítnou Satana, očekává nový svět, Nový ráj na zemi, 
v celé své nádheře. 

Neobracejte se k němu zády. 



Nedovolte nedokonalému lidskému uvažování, aby vám a vašim milovaným zabránilo ve 
vstupu do tohoto velkolepého ráje, kde vám nebude nic chybět. 

Vyberte si můj ráj lásky, radosti a krásy, mimořádné místo, kde budete žít v dokonalé 
harmonii v mysli, těle a duchu. 

Bez zkaženosti. Bez hříchu. Jen láska, a kde budete žít v jednotě s mou Boží vůlí. 

Váš milující Nebeský Otec, Bůh Nejvyšší 

459. Falešný prorok převezme nejen vedení katolické církve, ale bude diktovat 
všem křesťanským církvím 
Neděle, 10. června 2012 v 15:30 
 
Má vroucně milovaná dcero, volám ke všem mým následovníkům, aby v tomto čase ukázali 
odvahu. 

Toto není čas, abyste klesli a plakali. Je to čas k boji za vaši spásu. 

Volám ke všem mým křesťanským církvím, k mému duchovenstvu a ke všem, kteří zasvětili 
své životy Mně, svému Ježíši, aby vyslechli mé prosby. 

Nikdy se nevzdejte pravdy mého učení. 

Nikdy Mě neopusťte. 

Nikdy neopusťte mou církev. Neboť Já jsem církev. 

Nikdy neopusťte mé Tělo, neboť Já jsem Chléb života. 

Nikdy nepřijímejte lži, které budou brzy zasety mezi vás k vyhnání mé církve na zemi. 

Teď je čas, abyste se připravili. 

Brzy vás nechají spolknout nové, lidmi vytvořené náboženství. 

Brzy budete přinuceni se živit tím, co se bude zdát jako svatá eucharistie, ale nebude to mé 
Tělo. 

Stane se prázdnou, pustou a neposkytne vám skutečný život. 

Jediná svatá eucharistie, která existuje, je taková, v níž moje přítomnost je oznámena ve 
svaté oběti mše, tak jako je tomu dnes. 

Nikdy se od toho neodchylte, dokonce ani tehdy ne, když vás pohané, kteří převezmou 
vedení mých křesťanských církví, budou nutit to udělat. 

Oni znesvětí mé církve a promění je v nic víc, než v místa zábavy a sociálních aktivit. 

Musíte se vždy držet postupu, kterému jsem učil mé apoštoly u Poslední večeře. 

Nyní se musíte postarat, aby vše bylo připraveno dříve, než začne útok. 

Neboť brzy shledáte, že bude nemožné vyznávat falešné učení, které vám bude vnuceno 
skandálem, který leží před vámi. 

Falešný prorok převezme nejen vedení katolické církve, ale bude diktovat všem křesťanským 
církvím, které sloučí do jediné. 



Nebudu to ale Já, Ježíš Kristus, na němž bude budován Nový chrám. Bude to chrám, který 
má nahradit Svatý stolec k uctívání šelmy. 

Dbejte mých slov, neboť brzy uvidíte pravdu. 

Těm, kteří jsou dost stateční, aby se postavili proti perzekuci vaší víry, pravím: Musíte teď 
plánovat. 

Těm, kteří nemají dost síly, aby bojovali proti vládě antikrista a falešného proroka, říkám: 
Padněte na kolena a proste Mě, abych vám pomohl. 

Povedu vás prostřednictvím mých nových vůdců, kteří mezi vámi vyvstanou, vedeni mými 
Dvěma svědky. 

Enoch a Eliáš, přítomní v mých křesťanských církvích na zemi a v Domu Izraele, brzy ovlivní 
kázání evangelií po celém světě. 

Nic nezastaví učení Pravdy. 

Tento čas bude těžký, ale povstaňte a následujte mou armádu na zemi, a bude zachráněno 
více duší. Neopouštějte stádo, které jsem vám předal, abyste je vedli. 

Nemějte strach, protože jen následováním mé cesty k věčnému životu můžete být 
zachráněni. 

Půjdete-li cestou falešného proroka, pak nejen že budete pro Mne ztraceni, ale povedete 
nevinné duše po cestě směrem do pekla. 

Buďte stateční, moji posvěcení služebníci. 

Připusťte, že čas k mému návratu se blíží. Už nemáte čas, abyste jej promarnili. 

Váš Ježíš 

460. Matka Spásy: Modlete se za křesťanské církve, aby jim byly dány milosti 
k obraně jejich víry 
Pondělí, 11. června 2012 v 12:02 
 

Všechny Boží děti po celém světě jsou volány, aby se propojily v jednotu a úpěnlivě v tomto 
čase prosily o milosrdenství mého Věčného Otce. 

Děti, vylijte svá srdce mému Otci a proste Ho, aby vás chránil a pokryl vás vzácnou Krví jeho 
Syna. 

Musíte od nynějška každý den dávat pozor na to, abyste se modlily k Bohu Otci ve jménu 
Ježíše Krista, Spasitele světa, za všemožnou ochranu před zlými silami, které nyní bují 
v každém koutu. 

Modlete se, modlete se, modlete se za křesťanské církve na zemi, aby jim byly dány milosti 
k obraně své víry. 

Nikdy se nevzdávejte naděje, děti, protože když už jste se zavázaly věrností mému Synu 
a modlíte se o sílu, vaše modlitby budou vyslyšeny. 

Dnes vás prosím, abyste pokračovaly v modlitební kampani za obrácení a v modlitbě mého 
nejsvětějšího růžence a růžence Božího milosrdenství. 



Tento měsíc je zasvěcen obrácení mnoha národů. 

Musíte pokračovat v půstu k záchraně duší a můžete jej držet podle možností každého z vás. 

Děti, pokračujte v modlitbách za obrácení, kterého je v tomto čase tolik zapotřebí. 

Děkuji, že jste odpověděly na mou výzvu. 

Matka Spásy 

461. Nezapomeňte, že to je válka, ve které zvítězí zbytek mé církve na zemi 
Pondělí, 11. června 2012 v 16:30 
 
Má vroucně milovaná dcero, už velmi brzy se duše, které roznítila moc Ducha Svatého 
působením těchto poselství, propojí do jednoty ve všech národech. 

Sjednotí se do jednomyslnosti, aby hlásaly mé Slovo, aby každá ztracená duše mohla být 
vytržena ze spárů šelmy. 

Má církev zbytku se rychle spojí a bude růst po celém světě, a modlitbou sroste do jediné 
svaté církve. 

Sešlu pomoc každé z mých dvou církví, mých Dvou svědků na zemi. Potom povstanou 
a s odvahou budou hlásat Pravdu v každém koutu světa. 

Můj hlas bude dunět jako hrom a ti, kteří Mě skutečně milují, nebudou moci Mě nepoznat. 

Milosti Ducha Svatého zažehne duše mých vojáků, kteří se dají na pochod a pomůžou Mi 
zachránit lidstvo. 

Raduj se, má armádo, neboť jsi požehnaná, že jsi byla vyvolená pro tento slavný úkol. 

Skrze lásku ke Mně, vašemu božskému Spasiteli, pomůžete zachránit své ubohé bratry 
a sestry od cesty zatracení k Zlému. 

Pojďte nyní, moji následovníci, a dovolte Mi, abych vás provedl hustou a trnitou džunglí do 
světla mého nového království na zemi. 

Nikdy se nebojte mé ruky, když vás nyní neohroženě povedu do bitvy proti antikristovi. 

Nezapomeňte, že to je válka, ve které zvítězí můj zbytek církve na zemi. 

Také nezapomeňte, že počet duší, které mohou být zachráněny, bude záviset na síle vaší 
víry, vaší šlechetnosti ducha a vaší ochoty trpět v mém svatém jménu. 

Miluji vás. 

Žehnám vám. 

Dám vám milosti, které teď potřebujete, abyste zdvihli svoji zbroj a kráčeli k věčnému životu. 

Váš milovaný Ježíš 

462. Test pravosti proroků spočívá v modlitbách, které jsou jim dávány pro 
lidstvo 
Úterý, 12. června 2012 v 17:58 
 



Má vroucně milovaná dcero, věz, že bych nikdy neodsoudil ty, kteří říkají, že přicházejí v 
mém jménu, ale přitom tomu tak není. 
 
Miluji všechny Boží děti, včetně falešných proroků, kteří jsou posláni, aby v tomto čase zmátli 
lidstvo. 

Mnoho takových duší je plných lásky ke Mně a pociťují potřebu přijít ke Mně blíže. Bez jejich 
vlastního zavinění si pak mohou představovat, že dostávají Boží poselství. Musíte se modlit za 
takové duše. Nesmíte je nikdy soudit. 

Pak jsou zde ti, kteří říkají, že přicházejí v mém jménu, ale kteří nosí znak šelmy. Vlci v rouše 
beránčím, kteří kladou pasti čistým duším a poskvrňují je hříchem klamu. 

Ti jsou nebezpečnými falešnými proroky, jejichž cílem je překroutit pravdu mého učení tak, 
aby při tom nebyli nápadní. 

Pod rouškou vnější falešné pokory chtějí, abyste uvěřili v lež, a to v mém jménu. Ponesou 
masku klamné tolerance a budete přesvědčení, že rozšiřují Pravdu. 

Test pravosti proroka spočívá v modlitbách, které jsou mu dávány pro lidstvo. 

Když poselství přicházejí z nebe, obrácení se rychle šíří skrze moc Ducha Svatého a zahrnuje 
všechna náboženství, všechny víry, sjednocujíce je v jedno. 

Naléhám v tomto čase na vás, abyste se modlili za takové duše, které byly oklamány a věří, 
že mluví hlasem z nebe. Modlete se za ně, aby jim byla dána síla hledat pokoru, která by jim 
dovolila vidět Pravdu. 

Modlete se, aby nedovolili mistru klamu použít jejich duše k působení zmatku mezi Božími 
dětmi.  

Modlete se také za ty, kteří nemluví ve jménu Boha, ale kteří vědomě mluví jazykem Satana. 
Oni také potřebují vaše modlitby, protože jsou nemilosrdně používáni Satanem jako 
prostředky k šíření lží. 

Váš milovaný Ježíš 

463. Slib věrnosti Boží vůli Boha Otce 
Středa, 13. června 2012 v 16:00 
 
Má vroucně milovaná dcero, tak jako můj Věčný Otec odkázal velkým darem lidstvu svou 
Pečeť živého Boha, tak také jeho děti musí slíbit věrnost jeho Boží vůli. Prosím všechny Boží 
děti, které kráčí vpřed v jeho armádě, aby pomohly zachránit duše všech Božích dětí, včetně 
zatvrzelých hříšníků, aby se zavázaly k tomuto slavnostnímu slibu: 
Modlitba modlitební kampaně (59): 

Slib věrnosti Boží vůli 

"Ó, Bože nejvyšší, Ó, nebeský Otče, 

zavazuji se Tobě svou pevnou věrností, abych Tě ctil a poslouchal ve všem, co je spojeno 
s tvou Boží vůlí na zemi. 

Skrze svatou Krev tvého jediného milovaného Syna, pravého Mesiáše, Ti nabízím ve jménu 
všech duší mého ducha, mé tělo a mou duši, abychom se mohli propojit v jednotě v tvém 



přicházejícím nebeském království, aby tvá vůle se stala jak na zemi, tak jako je v nebi. 
Amen." 

Musíte zaslíbit vaše duše mému Nebeskému Otci na důkaz naší víry a na památku mé smrti 
na kříži, aby se každý z vás napil z číše spásy. 

Váš Ježíš 

464. I když není třeba se Varování obávat, způsobí bolest těm, kteří nejsou ve 
stavu milosti 
Čtvrtek, 14. června 2012 v 18:15  
 
Má vroucně milovaná dcero, Já, tvůj milovaný Ježíš, si přeji, abys požádala všechny mé 
následovníky, aby dbali mých pokynů. 

Všímejte si každého člena vaší vlastní rodiny, těch mezi vámi, kteří se neřídí mým učením. 

Hledejte mezi vámi ty duše, které jsou pro Mne ztracené, které Mě navenek odmítají. Pak vás 
prosím, abyste se za ně v tomto čase usilovně modlili. 

Musíte úpěnlivě prosit o milosrdenství pro jejich duše. Vaše modlitby a oběti je mohou 
uchránit od hrozného utrpení během očisty při Varování. 

I když není třeba se Varování obávat, a musí být přivítáno jako můj mimořádný dar, způsobí 
bolest těm, kteří nejsou ve stavu milosti. 

Připravte vaše duše předem, neboť pro zdravé duše bude Varování radostnou událostí. 
Nebudou trpět, protože budou ve stavu milosti, zejména když se pravidelně účastní na 
svátosti vyznání hříchů. Jejich síla pomůže těm, kteří budou muset po Varování projít bolestí 
očistce. 

Těm, kteří neposlouchají, pomozte každodenní modlitbou mého růžence Božího 
milosrdenství. Nabídněte Mně, vašemu Ježíši, oběť k odčinění hříchů vašich rodin. 

Prokážu milosrdenství všem, kteří přijmou černý stav své duše, až jim během Varování 
budou ukázány jejich hříchy. Jen těm s upřímnou pokorou a čistým srdcem bude odpuštěno. 

Pokud jde o ty, kteří Mě opustili, včetně dětí, ti mají zoufale naléhavou potřebu vašich 
modliteb. Zde je modlitba, kterou se musíte modlit za jejich obrácení během Varování. 

Modlitba modlitební kampaně (60): 

Za obrácení rodin během Varování 

"Ó, předrahý, milovaný Ježíši, prosím o milosrdenství pro duše mé rodiny (jmenujte je zde). 
Nabízím Ti má utrpení, mé zkoušky a mé modlitby k záchraně jejich duší od ducha temnoty. 

Nechť ani jedno z těchto tvých dětí Tě neodsoudí, nebo neodmítne tvou ruku milosrdenství. 

Otevři jejich srdce, aby se těsně přimkly k tvému Nejsvětějšímu Srdci, aby mohly najít 
odpuštění, které potřebují k záchraně před pekelnými plameny.  

Dej jim příležitost k nápravě, aby mohli být obráceni paprsky tvého Božího milosrdenství. 
Amen."              

Děti Boží, na Varování se připravujte každý den, protože může přijít kdykoliv. 



Váš Ježíš 

465. Obloha bude stažena, jako kdyby se otevřela střecha 
Sobota, 16. června 2012 v 19:40 
 
Má vroucně milovaná dcero, mé Slovo je na celém světě slyšeno milióny, jak připravuji 
všechny Boží děti na mé Boží milosrdenství. 

Jsou zde takoví, kteří, požehnaní Duchem Svatým, při četbě mých poselství okamžitě poznají, 
že vycházejí z mých Božích úst. 

Ti, kdo říkají, že Mě znají, ale jimž se nepodařilo Mě poznat, přesto nemohou odolat, aby 
stále četli mé Slovo, i když proti Mně bojují. 

Zavrhují Mě, a přesto jsou mými poselstvími přitahováni. 

Cožpak nechápou, že je to Duch Svatý, který, i když v jejich duších spí, je přesto táhne ke 
Mně? 

Říkám jim toto: Nadešel čas, kdy vaše nevraživost vám bude brzy během Varování ukázána. 

Vaše nenávist k mému Slovu vám bude odhalena a pak poznáte Pravdu. 

Až se to stane, musíte se připojit k vašim bratrům a sestrám a bojovat za právo bránit mou 
církev na zemi. 

Obloha bude stažena, jako kdyby se otevřela střecha, aby odhalila oheň a plameny mého 
Božího milosrdenství. 

Země se bude otřásat s takovou silou, že žádný člověk neunikne mým očím, mému Duchu, 
nebo mému daru. 

Mnozí se budou třást strachem, protože to bude jen pak, kdy se mnozí poprvé v životě 
stanou vědomí svých duší.  

Poznají, že jejich láska k vlastním tělům, ke všem smyslům, kterým se snažili obstarávat 
potravu, postrádá smysl.  

Uvidí každou část své duše, ale nebude to skrze jejich vlastní oči, ve kterých ji uvidí. Budou 
pohlížet na své duše mýma očima. 

Bude jim nevolno a budou se cítit zle tak jako Já, když vidím ošklivost jejich odporných zlých 
skutků.    

Uvidí, jak odporné bylo jejich chování vůči ostatním a zlo, které činili svým bližním, svým 
bratrům a sestrám. 

Tehdy uvidí svou lásku k sobě samým, svou marnivost a lásku k falešným idolům, a poznají, 
jak Mě to uráží. 

Neboť ti, jejichž hříchy jsou tak černé, se budou cítit špatně, v bolestech a nebudou schopni 
snést hrůzu z toho, na co se budou muset dívat. Budou potřebovat veškerou sílu, aby 
vydrželi očistu, která je nutná, aby jim umožnila přežít a jít po cestě Pravdy. 

Je důležité, abyste pochopili, že Varování je právě toto. Přicházím, abych upozornil Boží děti, 
že jejich hříchy mohou být a budou odpuštěny. 



Přicházím, abych jim ukázal, jaký bude Den soudu. To bude v sobě zahrnovat, že ti, kdo 
v této fázi poprosí o vykoupení, budou zachráněni. 

Těm, kdo Mě ještě budou odmítat, bude dán čas k pokání, ale už ne příliš mnoho. 
A pohrdnou-li přesto mou rukou milosrdenství, pak se budu muset od nich odvrátit. 

Potom oddělím spravedlivé na jednu stranu a nespravedlivé na druhou. Ještě jedna 
příležitost k hledání vykoupení, a ti, kdo mou ruku lásky a milosrdenství odmítnou, budou 
uvrženi do pekla. 

Toto proroctví bylo předpověděno již od počátku. 

Vezměte si k srdci Varování a zachraňte vaše duše, dokud můžete. 

Váš Ježíš 

466. Jejich zlovolné plány zahrnují také nové globální očkování, které vyvolá 
nemoc po celém světě 
Neděle, 17. června 2012 v 20:15 
 
Má vroucně milovaná dcero, plány zednářských skupin ovládnout světové měny se blíží 
k dokončení. 

Jejich zlovolné plány také zahrnují nové globální očkování, které vyvolá nemoc po celém 
světě a způsobí utrpení v míře nikdy předtím nevídané. 

Vyhněte se jakémukoliv takovému, náhle oznámenému, globálnímu očkování, protože vás 
zabije. 

Tyto ďábelské projekty by šokovaly všechny nevinné duše, které nemají ani ponětí o tom, 
jakou mocí vládnou. 

Hnáni žízní po moci, bohatství a touhou být podobní Bohu ve všem, co dělají, věří, že jsou 
neporazitelní. 

Kontrolují banky, vlády a jsou odpovědní za vyvolání teroru na Středním východě. 

Kontrolují velkou část světových sdělovacích prostředků a pravda o jejich zlovůli je skryta za 
tak zvanými humanitárními organizacemi. 

Žel, velmi málo Božích dětí ví o jejich plánech. 

Vězte, že ruka mého Otce dopadne náhle a rychle na ty národy, které chrání takové 
ďábelské vůdce. Budou postiženy vlnami tsunami a zemětřeseními o takové velikosti, že 
budou srovnány se zemí. 

Ti, kdo věří, že jsou tak mocní, uvidí krátce před mým Druhým příchodem oheň padající 
z nebe. Moře se stanou jezery ohně a oni sotva najdou úkryt před rukou trestu, který se 
vylije na zlé duše, které odmítnou můj kalich. 

Vzdorné až do konce, budou bojovat s mým Věčným Otcem a se silou nebes. 

Protože stojí na straně antikrista a skupin, ze kterých vzešel, uvědomí si omyl svého jednání, 
až bude pro ně příliš pozdě. 



Mnohé z těchto skupin, včetně představitelů bank, vlád a velkých obchodních společností – 
všech vzájemně propojených a spolupracujících na ožebračení běžných, obyčejných lidí, se 
po Varování obrátí. Tak to je dobře. 

Čas pro Mne už není daleko, kdy oddělím tyto duše, které Mě milují od těch, které jsou na 
straně Zlého. 

Buďte varováni. Bude jen tolik času, kolik je na obrácení třeba. Duše, které mé milosrdenství 
nejvíce potřebují, patří k zlovolným skupinám, které nemají žádný respekt k Božím zákonům. 
Musíte se modlit, aby uviděly Pravdu.  

Musíte se modlit, aby přestaly vyvolávat útrapy prostřednictvím hrozných zákonů, které 
zamýšlejí uvést v platnost. Musíte se modlit, aby zastavily genocidu, kterou plánují, která 
bude horší než ta, jakou provedl Hitler v druhé světové válce. 

Tato skupina, počtem největší od svého vzniku ve středověku, je Satanova armáda. Budou 
vedeni antikristem. Plánovali zavést svou kontrolu bank již celé desítky let. 

Plánovali zavedení značky šelmy, počítačového čipu, který každý muž a žena budou přinuceni 
si nechat implantovat do svých těl, aby měli přístup k potravě na patnáct let. * (to se 
vztahuje na minulých patnáct let, ve kterých to bylo plánováno). 

Nyní, když pro ně nadešel čas, aby odhalili plán na svou novou světovou měnu, vězte, že 
modlitba – a hodně modliteb – mohou pomoci zmírnit mnoho z jejich záměru. 

Zde je modlitba modlitební kampaně (61):  

Za odvrácení jediné celosvětové nadvlády 

"Ó, drahý, nebeský Otče, ve vzpomínce na ukřižování tvého milovaného Syna Ježíše Krista, 
prosím Tě, abys ochránil nás, své děti, od ukřižování, které plánuje antikrist a jeho 
přisluhovači ke zničení tvých dětí. 

Dej nám milosti, které potřebujeme, abychom odmítli značku šelmy a poskytni nám pomoc, 
které je nám třeba k boji proti zlu ve světě, které šíří ti, kdo jdou po cestách Satana. 

Úpěnlivě Tě prosíme, drahý Otče, abys ochránil všechny své děti v této strašné době a učinil 
nás dost silnými k tomu, abychom se pozvedli a vždy hlásali tvé svaté Slovo. Amen." 

Má dcero, jsem zarmoucen, že musím odhalit tyto věci. Avšak moji následovníci potřebují 
porozumět tomu, co se děje. 

Ti, kdo nevěří těmto poselstvím, bezpochyby věřit budou, až se antikrist představí, jak jsem 
předpověděl. 

Musíte se v modlitbě spojit do skupin po celém světě.  

Čím více mých následovníků to udělá, tím silnější bude přítomnost Ducha Svatého a tím 
slabší bude Satanova armáda. 

Snažte se nebýt ustrašení, neboť takovému pronásledování můžete čelit beze strachu. 

Až se dobře připravíte tím, že se budete řídit mými pokyny a pravidelnou každodenní 
modlitbou, bude čas ubíhat rychle. 

Vždy Mi důvěřujte. 



Nezapomeňte, že jsem zemřel za vaše hříchy. Je jen vhodné a přiměřené, že Mi dovolíte vás 
v těchto časech vést k novému království na zemi. 

Jen Já, Ježíš Kristus, vás můžu vést. Nezapomeňte, že beze Mne nejste nic. 

Váš Ježíš 

467. Žádný prorok nedostal od mé milované Matky a Nejsvětější Trojice poselství 
v takovém rozsahu 
Pondělí, 18. června 2012 v 20:36 
 
Má vroucně milovaná dcero, nesmíš dovolit, aby tě rozptylovalo kruté odmítnutí mých 
svatých poselství mými následovníky, o nichž víš, že jsou mimořádně oddaní mé svaté vůli. 

Buď připravená, že tento druh odmítnutí bude vzrůstat na síle, až mé Slovo bude trháno na 
kusy a odhozeno, jako by bylo ničím. 

Bolest z odmítnutí, kterou cítíš, je i mou bolestí. Ponížení a výsměch, které ti uštědřují, je 
i mým pronásledováním. Místo toho, abys dovolila, aby tě takové odmítání zraňovalo, musíš 
je přijmout v tichosti.  

S radostí uprostřed tvých slz, neboť dnes už víš, že jsem byl vždy odmítán, dokonce i mými 
vlastními učedníky. 

Jestli dovolíš, aby odmítání mého Slova tě zdržovalo v šíření mých poselství, pak bude 
zachráněno méně duší. 

Vždy si připomínej, že mou největší touhou je zachraňovat duše. 

Moje mise nesmí být poskvrněna lidskými názory, které tě mají oslabit. 

Slova, která ti dávám tento večer, ti nemají poskytnout útěchu, ale zdůraznit naléhavost 
mého varování světu. 

Před tebou, má dcero, přišlo už mnoho Božích poslů, aby připravili lidstvo na můj Druhý 
příchod. 

Žádný prorok ale nedostal od mé milované Matky a Nejsvětější Trojice poselství v takovém 
rozsahu. 

Pouze tato poselství mohou odhalit tajemství přicházejících časů a nabídnout požehnání, 
které všechny Boží děti budou potřebovat až do Posledního dne. 

Chopte se tohoto daru mého Slova, který poskytuji celému lidstvu, aby vám dal život. 

Bez mé pomoci byste shledali, že je velmi těžké vydržet zkoušky, které leží před vámi. 

Všichni moji opravdoví poslové připravují Boží děti na můj Druhý příchod. 

Vězte, že se to stane během života této generace. 

Vezměte můj kalich, pijte z něho, nechejte jej, aby vás naplnil darem rozlišení, abyste Mi 
mohli pomoci zachraňovat duše. 

Váš Ježíš 



468. Matka Spásy: Spolu s mým Synem vám mohu dát milosti a ochranný kruh, 
který žádný padlý anděl nemůže přestoupit 
Středa, 20. června 2012 v 19:46 
 
Mé dítě, jak můj Syn v tomto čase trpí a jak mé vlastní utrpení je propleteno s jeho. 

Ti, kdo způsobují utrpení druhým, přibíjejí mého Syna na kříž. 

Když páchají strašné činy, způsobující nouzi, bolest a smrt Božím dětem, obnovují utrpení 
mého Syna na kříži. 

Ti, kdo jdou cestou podvodníka, jsou každou vteřinu pokoušeni padlými anděly, vedenými 
Satanem. 

Mnozí z nich to nevědí, proto se za ně musíte modlit. 

Mnozí z nich nechápou, že jsou používáni Zlým k dosažení jeho záměru – zničit lidskou rasu. 

Velmi brzy budou Satanem odhozeni, jakmile už mu nebudou k žádnému dalšímu užitku. 

Můj Syn bude čekat, aby přivítal takové hříšníky zpátky ve své svaté náruči, až tak je 
milosrdný. 

Zlé plány, které spřádá Satan, neviditelný všem, mají přinést zármutek mému Věčnému Otci. 
Tím, že zraňují vaše bratry a sestry, zraňují tito zatvrzelí hříšníci Boha. 

Nikdy nevěřte, že dosáhnou všeho, co měli v úmyslu udělat. 

Mně, Matce Boha, Spoluvykupitelce a Prostřednici, byly dány milosti ke zničení hada. 

Děti, když mě požádáte o pomoc, mohu vám nabídnout ochranu před strachem. 

Mohu vám, spolu s mým Synem, dát milosti a ochranný kruh, který žádný padlý anděl 
nemůže přestoupit. Satan nemůže uškodit těm, nebo napadnout ty, kteří se každý den modlí 
můj svatý růženec. Když se pomodlíte tři, nebo více růženců, můžete rozšířit tuto ochranu na 
jiné. Kdyby jen sto lidí to mohlo udělat, mohli by zachránit svůj národ od nákazy, šířené 
Zlým. 

Děti, musíte se scházet a modlit se, abyste ochránili sami sebe. 

Musíte být velkodušní srdcem a modlit se za své nepřátele, neboť mnozí z nich nechápou, 
co činí. 

Budete-li mému Synu zcela důvěřovat a přijmete jeho dary, které vám teď přináší skrze své 
učení a proroctví, můžete se zbavit všeho vašeho strachu. 

Satan kořistí a živí se strachem. Obraťte se k Pravdě a používejte modlitbu, abyste zmírnili 
zlé plány, které jsou v již běhu a které vytvořily ty zlovolné skupiny, které chtějí zničit lidstvo. 

Přijímejte lásku mého Syna tím, že otevřete svá srdce. Předejte mi, Matce Spásy vaše 
starosti a já je vezmu k mému Synu. 

Potom vás přikryji mým nejsvětějším pláštěm a vy pocítíte sílu, jaká může přicházet pouze 
z nebes. 

Jen pak budete naplněni pokojem, odvahou a rozhodností, abyste se stali částí Boží armády. 
Tato armáda, která se již formuje, je vytvářena množstvím lidí napříč všemi národy. 



Půjdou až ke konci a nebudou moci být poraženi. 

Děkuji ti, mé dítě, že jsi odpověděla na mé volání. 

Vaše milovaná Matka, Matka Spásy 

469. Pojďte ke Mně všichni, kdo se cítíte nehodní. Čekám na vás. 
Čtvrtek, 21. června 2012 v 00:05 
 
Má vroucně milovaná dcero, moji následovníci musí pochopit, že jako kterýkoliv dobrý rodič, 
budu pro ně chtít vždy to, co je pro ně nejlepší. 

Nikdy jim nedám všechno, oč prosí, pokud to nebude podle mé nejsvětější vůle. 

Nikdy je nenechám sejít z cesty Pravdy, bez toho, že bych je přemlouval, aby se vrátili ke 
Mně. 

Vždy se budu pokoušet je uchránit od všech škod. 

Budu je také trestat za všechna provinění. 

Mohu být rozzloben, a také se budu hněvat, budou-li působit zlo jiným.  

Odpustím jim, když se proviní, budou-li opravdu litovat svých chyb. 

Jsem trpělivý. Nepohorším se snadno a nikdy nebudu – ani bych nemohl – k nikomu chovat 
zášť. 

Z toho důvodu dokonce i ti, kteří zabloudili a cítí se uvnitř prázdní, by Mě měli poprosit, 
abych je držel v náruči, miloval je a přinesl jim Boží lásku, která jim přinese opravdový pokoj. 

Tak mnoho lidí zbloudilo a zapomněli na Mne. 

Mnozí kvůli svým hříšným životům, které vedli, se zdráhají ke Mně vrátit. Cítí se trapně, 
nevědí, jak se mají modlit a myslí si, chybně, že je pro ně příliš pozdě. Jak se jen mýlí. Nesmí 
nikdy zapomenout, že jsem obětoval svůj život na zemi pro každého jednotlivého z vás. 

Nevzdávám se duší tak snadno. Miluji všechny, kdo svou činností, skutky a myšlenkami, 
překračují Boží zákony. Jste Mně drazí. Miluji vás, stejně jako miluji všechny Boží děti. 

Nikdy si nemyslete, že jste milováni méně, protože hřešíte. Hřích, i když se Mi hnusí, je 
skvrnou, se kterou jste se narodili. 

Je téměř nemožné pro jakoukoliv duši na zemi nehřešit. 

Nikdy si nemyslete, že bych vám nikdy nemohl pomoci, nebo přivítat vás v mé náruči. 

Když se obrátíte ke Mně, budete stát v první řadě, abyste vešli do mého Nového ráje na 
zemi, který potrvá 1000 let. 

Všechno, o co vás prosím je, abyste mluvili ke Mně těmito slovy: 

Modlitba modlitební kampaně (62):  

Za ztracené a bezmocné hříšníky 



"Ó, Ježíši, pomoz mi, neboť jsem hříšník, ztracený a bezmocný a v temnotě. Jsem slabý 
a chybí mi odvaha, abych Tě hledal. Dej mi sílu, abych Tě nyní zavolal, abych se mohl zbavit 
temnoty v mé duši. 

Přiveď mě do tvého Světla, drahý Ježíši a odpusť mi. Pomoz mi, abych se znovu uzdravil 
a veď mě ke tvé lásce, pokoji a věčnému životu.  

Plně Ti důvěřuji a prosím Tě, abys mě přijal, když se odevzdávám tvému Božímu 
milosrdenství myslí, tělem a duší. Amen." 

Pojďte ke Mně všichni, kdo se cítíte nehodní. Čekám na vás. Všechno, co musíte udělat, je 
natáhnout vaši ruku a podat Mi ji. 

Poslouchám. Vidím. Pláču. Miluji vás. 

Nikdy se nevzdám, dokud nespočinete v mé náruči a mé Boží milosrdenství nezaplaví vaši 
duši. 

Brzy konečně uvidíte Pravdu mého Božího milosrdenství. Vaše pochybnosti, jako vnější 
slupka odplynou a odhalí se vaše duše naplněná Světlem a vy poběžíte ke Mně. Čekám na 
tento den s velkou nadějí a radostí. Jen kdyby každá ubohá zbloudilá duše věděla, že jen Já, 
Ježíš Kristus, je může zachránit, bylo by mé srdce uzdraveno. Mějte na paměti, že Já mohu 
odsoudit hřích, ale miluji každého hříšníka a nezáleží na tom, co udělal. Nikdy se nebojte ke 
Mně přijít, mluvit ke Mně, neboť miluji vás příliš, než abych vás odmítnul, když ukážete 
opravdové výčitky svědomí. 

Váš milovaný Ježíš 

470. Člověk se nevyvinul ze zvířat, ale to je právě to, co by lidé nevěřící v Boha 
chtěli, abyste tomu uvěřili 
Čtvrtek, 21. června 2012 v 17:30 
 
Má vroucně milovaná dcero, už od počátku věků, kdy svět byl stvořen mým Věčným Otcem, 
bylo mnoho zmatku týkajícího se původu lidské rasy. 
 
Když můj Otec stvořil svět, aby mohl mít rodinu, učinil k tomu mnoho příprav. 

Stvořil zemi, moře, rostliny, stromy, hory, řeky, zvířata, a pak, v posledním dnu, kdy všechno 
v ráji bylo na svém místě, stvořil člověka. 

Člověk, i když poskvrněný hříchem, je posvátné stvoření. Zvířata jsou zde, aby sloužila lidem. 

Člověk se nevyvinul ze zvířat, ale to je právě to, co by lidé nevěřící v Boha chtěli, abyste 
uvěřili. 

Evoluční teorie, které tvrdí, že člověk povstal ze zvířat, jsou lži. Nikdy nemohou být 
dokázány. 

Satan, jeho padlí andělé a každý ďábel, který pochází od nepřítele Boha, přesvědčili lidi 
o této strašné lži. 

Člověk je dítě Boha, ale Satan, aby ponížil lidské Boží dítě, chce vyvolat zmatek v srdcích lidí. 

Proč podporuje tyto lži falešným učením? Tímto způsobem může dokázat, že se člověk 
vyvinul z opic a tak přesvědčit lidi o tom, že nebyli stvořeni rukou mého Věčného Otce. 



Je to jedna z největších lží, které se ďábel dopustil, když použil duše lidí, kteří prohlašují, že 
jsou více inteligentní než zbytek jejich bratrů a sester. Vědci tvrdí, že člověk se vyvinul ze 
zvířete, ale jsou oklamáni. 

Věda selhává, když se pokouší vysvětlit pravdu o stvoření celého vesmíru. 

Žádný člověk nerozumí zázraku Božího stvoření. 

Jestli si člověk myslí, že na základě lidského uvažování zná všechny odpovědi vztahující se 
k původu lidstva, potom klame nejen jiné ubohé duše, ale i sám sebe. 

Když v takových duších, které věří v nadřazenost lidské inteligence, není přítomná Boží láska, 
pak se ateismus šíří jako plevel. 

Tento plevel, rozrůstající se všemi směry, nakazí a zničí každou úrodu v dohledu a vyvolá 
chorobu. 

Jediným lékem je vyhledat pomoc u Boha pokornou modlitbou a prosit, aby pravda byla 
odhalena. 

Tak mnoho nepravd šířených ateisty, kteří se pokoušejí dokázat, že Bůh neexistuje, zničilo 
milióny duší. Jejich oběti potřebují vaše modlitby. 

Ateismus je největším náboženstvím na světě a ti, kteří zasvětili své životy tomuto klamu, 
jsou ztraceni na věky. 

Budou čelit plamenům pekla. 

Pokud se ke Mně během Varování nebo po něm neobrátí, budou snášet utrpení strašného 
trestu. 

Modlete se za ně. 

Váš Ježíš 

471. Pohanství postavilo svět na hlavu  
Sobota, 23. června 2012 v 22:50 
 
Mé děti, volám vás všechny, abyste se sjednotily v modlitbě za obrácení hříšníků 
a pokračovaly ve svých každodenních modlitbách. 

Půst zachrání tak mnoho duší a je velkým darem mému milovanému Synu. 

Tolik lidí na světě se odvrátilo od mého Syna. 

Jak jen pláče v tomto čase! Tolik je miluje a je srdcervoucí pozorovat, jak se Mu zpronevěřují 
zejména ti, kteří uznávají, že je skutečným Synem Nejvyššího Boha. 

Pohanství postavilo svět na hlavu. Stal se místem zmatení, nenávisti, chaosu a neklidu. 

Je to stav podobající se peklu, i když nic není tak děsivé a mučivé jako tam. Přesto moc 
Zlého způsobila toto nenávistné napětí, které obklopuje všechny Boží děti. 

Jen málo zůstalo nedotčeno jedem, který je šířen temnotou v každém národu. Mnozí jsou 
touto temnotou oslepeni a nevidí žádnou naději. 



Je mnoho takových, kteří se neobrátili k Bohu a pokračují v cestě, která jim přináší hodně 
neštěstí. 

Ti, kteří Boha milují, ale věnují Mu málo pozornosti modlitbou, jsou jako bezbranní. 

Jen modlitba, oddanost a oběť vás mohou přivést blíže k Bohu. Nic jiného vám pokoj 
nepřinese. 

Modlete se, modlete se, modlete se za duše, které uctívají falešné bohy. Mají v tomto čase 
modlitby velmi zapotřebí. 

Modlete se za ty, kteří jsou pokoušeni Zlým a způsobují útrapy těm, jimž vládnou. 

Mají už málo času před Velkým vyznáním hříchů, před Varováním. Když tento den přijde, 
musí ukázat pokoru, až jim bude odhalena pravda. 

Velký plán mého Syna k záchraně velké části lidstva bude již velmi brzy odhalen světu. 

Mnozí nebudou zachráněni. 

Proto mají nyní všichni jeho milující stoupenci takovou odpovědnost modlit se za obrácení, 
aby zachránili tolik duší, kolik je jen možné. 

Jděte v pokoji, mé děti, bezpečně s vědomím, že můj Syn je vždy milosrdný. 

Chce zachránit všechny a Velké vyznání hříchů je darem, který nabízí světu, aby jej využil. 

Varování je největším darem lidstvu od jeho smrti na kříži. 

Radujte se, neboť mnoho duší, které by jinak byly mučeny v pekle na věky, mohou být 
zachráněny a obdržet dar věčného života. 

Děkuji, že jste odpověděli na toto volání z nebes. 

Vaše milovaná Matka Boží, Matka Spásy 

472. Když šíříte nenávist vůči prorokům seslaným z nebe, proviňujete se hříchem, 
který má nesmírné následky 
Neděle, 24. června 2012 v 17:30 
 
Má vroucně milovaná dcero, jak to láme mé Srdce, když vidím ty, kteří říkají, že jsou 
následovníci Boha, ale kteří pohrdají jeho zákony. Jsou to pokrytci. 

Jsou to ti, kdo říkají, že se řídí Přikázáními mého Otce a přesto si myslí, že mohou odsuzovat 
jiné, kteří hřeší. 

Berou Písmo svaté za prostředek k hlásání lži tím, že podporují tak zvanou toleranci, a tím 
Mě velmi urážejí. 

Jsou to lidé, kteří říkají, že je špatné věřit v Boží prozřetelnost. 

Jsou to lidé, kteří zpochybňují vizionáře posílané během staletí nebem a pak se pokoušejí 
prokazovat nesprávnost jejich poselství použitím mého svatého Slova zaznamenaného v 
Písmu svatém. 

Každý člověk, který popírá mé Slovo, se Mi zpronevěřuje. 



Každý člověk, který se sám odděluje od svých bratrů a sester jako duchovně a intelektuálně 
nadřazený, musí být velmi opatrný. 

Každý člověk, který užívá Písmo svaté k tomu, aby předkládal překroucenou verzi Pravdy, 
bude potrestán. 

Každý člověk, který povstane a bude hlásat Pravdu, přestože bude odmítat mé Slovo dávané 
světu v těchto časech konce, bude Mnou zavržen. 

Jste vinni duchovní žárlivostí, a proto budete čelit trestu. 

Když šíříte nenávist vůči prorokům seslaným z nebe, proviňujete se hříchem, který má 
nesmírné následky. 

Protože tím, že tak jednáte, nejen že hlásáte lež, ale stavíte se do cesty Božímu Slovu. 

Žádám vás, abyste teď zastavili svoji kampaň soužení a pomluv. Nikdy nemůžete docílit toho, 
aby mé Slovo nebylo slyšeno. 

Proč se neustále snažíte soužit tuto misi? Cožpak už nevíte, že oheň Ducha Svatého by se 
nemohl rozšířit tak, jak k tomu došlo, kdyby má poselství nebyla z nebes? 

Jste využíváni Zlým, který se nezastaví před ničím, aby zabránil těmto mým svatým 
poselstvím, aby byla dávána světu. 

Poselství duchovenstvu: 

Vy, kteří jste se zavázali slibem, jako posvěcení služebníci mé církve na zemi, slyšte Mě teď: 

Když veřejně odsoudíte má poselství a budete Mi, vašemu Ježíši, bránit v této misi za 
záchranu duší, dopustíte se největšího hříchu ze všech. 

Budete kvůli tomu trpět a svůj očistec budete zakoušet na zemi. Každý muž, žena a dítě 
budou svědky vaší urážky vůči nebi. 

Váš chybný úsudek o mých prorocích vás učiní duchovně prázdnými a vaše duše vytrpí 
muka, jako žádná jiná. 

Jestliže jste moji posvěcení služebníci a nejste si jisti mým hlasem, když k vám teď mluvím, 
tak musíte mlčet. Musíte se modlit za dar rozlišení, dříve než se rozhodnete odmítnout mé 
svaté Slovo. 

Tisíce mých posvěcených služebníků selžou a nepoznají mé Slovo, seslané prostřednictvím 
tohoto proroka časů konce. Jak to láme mé Srdce! 

Mnozí za vlády antikrista padnou a opustí moji církev na zemi. 

Mnozí z mých posvěcených služebníků se postaví na stranu pronásledovatelů mé církve. 
Svádění právě začalo. 

Jste připravováni mistrem klamu, abyste Mě odvrhli, a vaše pýcha vám to zabraňuje poznat. 

Mnoho z mých posvěcených služebníků nenajde dost odvahy k tomu, aby obhajovali moji 
církev na zemi. Mnozí budou na straně falešného proroka a odmítnou mé stádo, jehož víra 
mu umožní hledat Pravdu. 

Cožpak nevíte, že Já jsem církev? 



Cožpak nevíte, že církev bude trpět svým vlastním ukřižováním, stejně jako jsem jím trpěl 
Já? 

Bude mučena. Bude se zdát, že byla ukřižována a mnozí si budou myslet, že je mrtvá. Ale 
stejně jako Já jsem vstal z mrtvých, tak i ona bude znovu vzkříšena k životu, abyste viděli, 
že nemůže být zničena. 

Varuji všechny mé posvěcené služebníky, kteří nepoznali čas, ve kterém žijí, aby byli bdělí, 
protože má církev na zemi bude trpět největším pronásledováním od počátku. 

Musíte se připravit a otevřít své oči. 

Kdypak jste si mysleli, že přijdu a budu vás varovat? Mysleli jste si, že to bude někdy 
v budoucnosti? Že by se to nikdy nemohlo stát během vašeho života? 

Čas k mému Druhému příchodu je velmi blízko. 

Brzy oddělím dobré od zlých, poté, co bude uděláno všechno, aby byla obrácena většina 
lidstva. 

Máte povinnost a zodpovědnost za to, že si udržíte čistou a otevřenou mysl, srdce i duši. 

Potřebuji, abyste odpověděli na mé prosby pomoci Mi zachránit tolik duší, kolik jen budu 
moci. 

Následujte Mě. Je to vaše poslání. 

Proto jste se Mi, vašemu Ježíši, zavázali věrností. 

Nesložili jste vaše sliby za vašich vlastních podmínek. 

Musíte Mi dovolit vás vést a pomáhat vám bránit moji církev na zemi. 

Má církev utrpěla velkou škodu. Má církev zahrnuje všechny, kdo Mě milují, včetně všech 
mých posvěcených služebníků. 

Musíte být silní, stateční a věrní. Nesmíte dovolit strachu nebo šelmě, aby pohltila vaši duši. 

Naslouchejte mému Slovu, dříve než odsoudíte mé proroky. 

Nikdy neodmítejte žádné z mých poselství bez toho, že byste se modlili za dar rozlišení. 
A i potom musíte být opatrní, abyste neodepřeli Božím dětem dar milostí, které nyní uděluji 
ubohým duším, které hladoví po pravdě mého učení. 

Těm, kteří otevřeně odmítají mé Slovo, dávané tomuto proroku, pravím: Vězte, že Mě budete 
úpěnlivě prosit o odpuštění, až vám bude odhalena Pravda. 

Tehdy bude pro ty, kdo jsou zodpovědní za to, že se duše odvrátily od mého Slova, už příliš 
pozdě. 

Duše, které jsem ztratil kvůli vašemu zlému jazyku, nebudou mít věčný život. 

Když nyní odmítnete mé Slovo, nebo odsoudíte má poselství proto, že obsahují chyby, 
budete zavrženi. Nejste způsobilí vést mé stádo. 

Váš Spasitel Ježíš Kristus 

473. Já znám své vlastní a oni znají Mě 



Pondělí, 25. června 2012 v 11:50 
 
Má vroucně milovaná dcero, nesmíš nikdy zapomenout, jak obrovský rozsah má tato mise. 
Mnohokrát budeš vtažena do pastí, které klade mistr klamu, abys klopýtla. 

On a všichni, kdo se jím snadno nechají vést, udělají ve své bezohlednosti všechno, aby 
znevážili mé Slovo, které ti dávám. 

Musíš se vzchopit a nevšímat si takových posměšků. 

Protože jsi Mi odevzdala svoji svobodnou vůli, tak všechno, na čem teď záleží, je tvoje úplná 
poslušnost ke Mně. 

Dovol Mi v mé Boží moudrosti, abych před tebe položil dokonalou cestu do ráje na zemi. 

Moji následovníci také musí dbát na moje varování. Na každého jednotlivého z vás bude 
podniknut krutý útok, protože hlásáte mé Slovo. 

Toto je mise jako žádná jiná. 

Vy, moje armáda, povedete stádo zbytku mé církve k branám ráje. 

To vám způsobí mnoho osobního pronásledování a nebude to lehká cesta. 

Musíte se spolu sjednotit a jeden druhému dávat sílu, neboť když vás bude mnoho, najdete 
útěchu jeden v druhém. 

Ve všech koutech na zemi se nyní moje armáda seskupuje. 

Všichni vizionáři, kterým je Boží Pravda sdělována prostřednictvím mé Matky, spolu s mými 
proroky, roznítí plamen Ducha Svatého, aby armáda zbytku byla přiměřeně připravena k 
bitvě, před kterou stojí. 

Nikdy nepochybujte o mé lásce. Nezapomeňte, že jen ti, kdo Mě následují, mohou vejít do 
Nového ráje. 

Mějte na paměti, že když ti, kteří k vám přijdou a budou vás mučit, že vaší povinností bude 
jim odpustit a pak se modlit za jejich duše. 

Ukažte lásku těm, kteří vás mučí v mém jménu. Tímto způsobem můžete porazit Satana a on 
ztratí nad vámi svou moc. 

Budu vám dávat pokyny na každém kroku vaší cesty. 

Kráčím vždy s vámi. 

Znám své vlastní a oni znají Mě. 

Váš Ježíš 

474. Nový ráj: Budete mít čistá, neporušitelná těla, bez nemocí, fyzické smrti 
a stárnutí 
Úterý, 26. června 2012 v 20:00 
 
Má vroucně milovaná dcero, Nový ráj byl nyní dokončen v plné své slávě a je připraven pro 
všechny Boží děti na zemi. 



Bude vám nabídnut ve vší své slávě, stejně jako ráj, který na počátku stvořil můj Věčný Otec 
pro své děti. 

Jak se andělé radují a zpívají, neboť čas k odhalení této velké nádhery nevěřícímu světu je 
velmi blízko. 

Budu to Já, kdo jej nabídne, až Nový Jeruzalém sestoupí na zem za zvuku zvonů mého 
Druhého příchodu. 

Ty, má dcero, budeš vybídnuta, abys to oznámila právě před tím, než se dám poznat. 

Jen ti, kdo Mě přijmou jako Mesiáše, budou moci vejít do jeho vznešených bran. 

Z nebe bude stále voláno, aby uslyšeli všichni, kdo ještě odmítají můj velký dar, až do zvuku 
skutečně poslední polnice. 

Potom už bude pro ty ubohé duše příliš pozdě. Pak už jim nebudu schopen pomoci, když Mi 
mé milosrdenství hodili zpátky do tváře v jednoznačném odmítnutí. 

Vše, na čem teď záleží, je varovat všechny, kteří jsou v nebezpečí ztráty svých duší ve 
prospěch Satana. 

Shromážděte je, moji následovníci. Přemlouvejte je laskavě, aby vešli do mého stáda. Nikdy 
nepřestávejte ve svých modlitbách za jejich záchranu. 

Ó, moji milovaní následovníci, kdybyste jen mohli uvidět Nový ráj, až nebe a země splynou 
v jedno, padli byste na kolena a plakali radostí a úlevou. 

Vám, kteří mají strach z konce časů, kdy země, tak jak ji znáte, se změní, pravím: Musíte Mi 
dovolit, abych zmírnil vaše starosti. 

Vezmete své rodiny s sebou a všichni se budete radovat v naprosto čisté lásce a harmonii. 

Budete mít čistá, neporušitelná těla, zbavená nemocí, fyzické smrti a stárnutí. 

Všichni budete mít své vlastní obydlí s trávou, stromy, horami, řekami, potoky a květinami, 
obklopujícími vás v jejich nádherné kráse. 

Zvířata budou krotká a budou žít v míru a harmonii se všemi Božími dětmi. 

Uvidíte vaše děti se ženit a vdávat, mít děti a všichni budou svědky zázraku rodin povstalých 
ze smrti. 

Toto zmrtvýchvstání bude takovou radostí, že si ji ani nemůžete představit. 

Budete sjednocení s vašimi milovanými, kteří v tomto životě zemřeli a odešli do nebe. 

Budete mít národy, celkově dvanáct, všechny odpovídající dvanácti hvězdám v koruně hlavy 
mé Neposkvrněné Matky a všem z nich budu vládnout Já s mými apoštoly a proroky. 

To je mé království, zaslíbené mým Otcem od doby, kdy stvořil na zemi ráj. Každý, kdo jej 
odmítne, zahyne. 

Modlete se, aby všechny Boží děti měly čistotu duše, která jim umožní přijít domů, do 
království mého Otce na zemi, jaké bylo na počátku, jaké je nyní a jaké stále bude ve světě 
bez konce, navěky věků. 



Váš Ježíš 

475. Odhalím své budoucí plány pro nové nebe a novou zemi 
Středa, 27. června 2012 v 20:00 
 
Má nejdražší dcero, dnes odhalím všem mým dětem své budoucí plány pro nové nebe 
a novou zemi. 

Až splynou v jeden nádherný ráj, tak vyvstane dvanáct národů. 

Tyto národy budou tvořeny některými národy světa, které prokázaly věrnost Mně, Bohu Otci, 
mému Synu Ježíši a Matce Boží, Královně Nebes. 

Ti, kdo jsou rozptýleni, budou shromážděni, aby se svorně připojili k jiným národům, 
sjednocení jako jedna svatá rodina. 

Má vůle bude ctěna. Všichni budete mít dar svobodné vůle, ale bude propletena s vůlí mojí. 
Jen pak bude pravda ráje skutečně odhalena. 

Mých dvanáct národů jsou naznačeny ve dvanácti hvězdách na ženě v Knize Zjevení.  

Ta žena je Matka Boží a je oděná do dvanácti hvězd, které znamenají dvě věci: 

Dvanáct apoštolů, kteří pomohli mému Synu založit jeho církev na zemi. 

Dvanáct, zvlášť vybraných národů, utvoří jedinou pravou apoštolskou církev na nové zemi, 
až se nebe a země spojí v jedno v mém Novém nádherném ráji. 

To je okamžik, na který jsem trpělivě čekal. 

Má Boží vůle, která stvořila ráj pro Adama a Evu, a který byl odmítnut kvůli pokušení Zlého, 
bude nyní vykonána a tentokrát bude ráj dokonalý. 

Můj Syn, král lidstva, král celého vesmíru, bude v mém Novém ráji na zemi panovat. 

V každém národu ustanoví vůdce, kteří budou všichni spolu spojení mou Boží vůlí. 

Lidé v těchto národech budou uctívat mého Syna tak, jak uctíván být musí, tím jediným 
způsobem – v míru a lásce jednoho k druhému. 

Jeho Blahoslavená Matka, Matka Spásy, byla korunována Královnou Nebes a bude také 
panovat jako královna Nového ráje. 

Její korunovace v nebi byla zcela mimořádný Boží projev její úlohy v budoucí spáse světa. 

Byla korunována ve velké úctě a nádheře kvůli úloze, kterou měla nejen jako Matka Boží 
a jako nevěsta Ducha Svatého, ale také jako Matka Spásy, které byla dána moc zničit 
Satana. 

Byl to můj milovaný Syn, který při její korunovaci láskyplně vložil korunu dvanácti hvězd na 
hlavu Matky Boží. 

Bude to můj Syn, který v Novém ráji nasadí na její hlavu korunu královny všech Božích dětí. 

Můj Boží plán zachránit lidstvo již začal. 



Je mou touhou, aby tato mise Mi pomohla shromáždit ztracené duše v každém koutu země 
a zachránit je od nepřítele dříve, než bude příliš pozdě. 

Můj Boží zásah dokáže moji lásku ke všem mým dětem. 

Nic není nemožné. Nic není beznadějné v mé bitvě proti Satanově armádě. 

Přinesu vám nový svět, který vás udiví v celé své velkolepé nádheře. Už je připraven. 

Jeho krása a nádhera je zcela mimo lidskou představivost.  

Až jej vskutku uvidíte, budete mít věčný život. 

Modlete se za ty moje ubohé děti, které nevěří ve Mne, Boha Nejvyššího, které nejsou 
poslušné mých zákonů a které páchají strašné ukrutnosti jedny proti druhým, aby prosily 
o odpuštění. 

Nechci ztratit ani jediné mé dítě. 

Pomozte Mi přinést jim toto zázračné, nádherné dědictví. Žel, musí je přijmout ze své vlastní 
svobodné vůle. 

Miluji vás, děti, s vášní, jakou lidstvo nezná. 

Přijďte ke Mně skrze mého Syna jako jeden. 

Čas pro Nový ráj na zemi je již velmi blízko, ale vám byl ještě udělen potřebný čas, abyste 
pomohli obrátit lidstvo prostřednictvím této mise sedmého anděla na zemi, který pracuje 
s mým Synem, aby přivedl mou rodinu ke Mně.  

Váš milující Otec  
Stvořitel všech věcí viditelných i neviditelných, Bůh Nejvyšší 
 
476. Má církev Mi musí důvěřovat. Musí sejmout své okovy strachu a pochybností 
a dovolit Mi nechat se poznat. 
Čtvrtek, 28. června 2012 v 15:00 
 
Má vroucně milovaná dcero, musí vejít ve známost, že narůstá počet těch, kdo tvrdí, že 
přicházejí v mém jménu, ale nemluví jazyky z nebe. 

Tak mnoho těchto duší bylo infikováno padlými anděly a hovoří pečlivě připravenou řečí 
s laskavým tónem, připomínající to, o čem byste předpokládali, že je to můj svatý hlas. 

Ach, jak jsou moji ubozí oddaní následovníci nyní klamáni a jaký zmatek to v nich způsobí. 
Komu důvěřovat? Koho následovat? Komu věřit? 

Cožpak jsem neřekl, že mnozí přijdou v mém jménu, ale jen málo z nich bude hovořit mým 
hlasem? 

Je méně než dvacet těch, kteří mají svolení sdělovat světu Boží Slovo, a to zahrnuje i ty, jimž 
dává Boží poselství z nebe moje milovaná Matka. 

Ve světě je přítomno také mnoho jiných vizionářů, ale jejich mise je jiná. 

Jejich úlohou může být každodenní modlitba k pomoci zachránit lidstvo, nebo určité osobní 
utrpení, nabídnuté Mi jako dar k záchraně duší od Satana. Takové dobrovolné utrpení drtí 
moc Satana, kterou má nad mnoha lidskými dušemi. 



Mých proroků je málo a poznáte je podle mého pravého hlasu, který zasáhne vaše srdce 
a vaše duše způsobem, kterého není možné si nevšimnout. 

Má poselství světu pro tyto časy budou podrobná a odhalí pravdy dříve nezjevené. 

Mnoho z toho, co vám dávám nyní, má vám jen připomínat má učení. 

Mnoho z toho, co vám nyní předkládám, je potravou života, kterou vám dávám 
prostřednictvím modliteb modlitební kampaně, abych pomohl zachránit vaše duše a duše 
ostatních při mém Druhém příchodu. 

Mnohá jiná poselství dávaná ostatním, budou podobná, ale nebudou zacházet do takových 
podrobností. 

Jejich mise jsou stejně tak důležité, protože budou obracet duše. 

Vždy mějte na paměti následující: Pokouším se vám ukázat, jak velice vás miluji a jak rád 
bych vám vyjevil pravdu o mé existenci. 

Důkaz toho už bude brzy konečně odhalen všem Božím dětem. 

Prosím, nebojujte mezi sebou, abyste se pokoušeli předčit jeden druhého ve smyslu vašeho 
duchovního poznání. 

Pravda je taková:  

Nikdo nezná Pravdu, obsaženou v pečetích, skrytých v Knize Zjevení. 

Jak už jsem vám řekl dříve, ty byly zapečetěny v Knize Pravdy až do dneška, do časů konce. 

Já, Ježíš Kristus, Beránek Boží, je nyní otvírám, abych vás připravil na moje nové království. 

Bylo vám dáno Písmo svaté, aby vás připravilo, a nyní musíte dovolit Mně, králi všeho lidstva, 
abych vám řekl pravdu o tom, co má přijít. 

Tím, že to udělám, budu moci vás provést něčím, co bude jako minové pole klamu, 
pronásledování a nenávisti. 

Dovolte Mi, všichni, včetně všech členů mé církve na zemi, abych vás převedl přes tyto 
poslední překážky k věčnému životu. 

Má církev Mi musí důvěřovat. Musí sejmout svá pouta strachu a pochybností a dovolit Mi, 
abych se těmito poselstvími nechal poznat. 

Poznejte moji lásku v její čisté a jednoduché formě. 

Moje láska není komplikovaná a zahalená do mystických slov. 

Je na pohled jednoduchá, ale plná takového soucitu, že vámi pronikne jako plamen poznání, 
když odhodíte svůj krunýř pýchy a strachu. 

Uděláte-li to, bude pro vás lehčí následovat Mě, vašeho Ježíše. 

Poprvé jsem přišel jako Spasitel. 

V tomto posledním čase přicházím ještě jednou jako Spasitel. Jen tentokrát je můj úkol ještě 
těžší. 



Láska k Bohu ve světě umírá. Je jen skomírajícím plaménkem. 

Kdyby se můj Druhý příchod uskutečnil teď, tak jen málo z vás by vešlo do ráje. 

Varování, můj dar Božího milosrdenství, pomůže obrátit většinu lidstva. 

Pomozte Mi připravit mé stádo. Potřebuji mou církev na zemi, jak duchovní, tak laiky, aby Mi 
pomohli zachránit všechny Boží děti. 

Prosím, přijměte moji ruku, když ji vám podávám a rozšiřujte moji výzvu ke všem národům. 

Pojďte se Mnou, s vaším milovaným Ježíšem. 

Následujte Mě tentokrát. 

Neodmítejte Mě, jako to udělali farizeové. Tentokrát už byste měli poznat můj hlas. 

Touto dobou už byste měli vědět, jak mluvím, neboť vám bylo dáno Písmo svaté. 

Váš Ježíš 

477. Tak mnoho falešných náboženství a falešných učení, vzešlých z imaginace 
lidstva, nyní zamořuje zemi 
Pátek, 29. června 2012 v 09:20 
 
Mé dítě, strašná temnota sestupuje na svět, když se teď prohlubuje odpadlictví, které jej 
svírá. 

Láska k Bohu byla odvržena. 

Láska k mému Synu se ztrácí a na jejím místě je láska k sobě samému. 

Chtivost a touha po moci zamořuje duše všude a úsilí o realizaci sebelásky je obdivované 
a přijímané jako správný způsob jak žít vaše životy. 

Děti, v tomto čase se musíte modlit, abyste pomohly osvítit duše, které jsou v temnotě. 

Neznají pravdu o oběti mého Syna, a co jeho strašné ukřižování znamenalo. 

Jeho dar spásy byl odvržen, jakoby se nikdy nestal. Potom ti, kdo jsou si vědomi, co jeho 
smrt na kříži znamenala, se rozhodli vzhlížet k různým falešným bohům, aby jim přinesli 
pokoj. Nikdy takového pokoje nedosáhnou. 

Pokoj duše může být dosažen jen věrností a modlitbou k mému Synu. 

Jen čistí a pokorní srdcem, kteří v Něj vložili svou plnou důvěru, mohou mít věčný život. 

Tak mnoho falešných náboženství a falešných učení, vzniklých z imaginace lidstva, nyní 
zamořuje zemi. 

Tak mnozí propadli nebezpečným falešným věroukám, které zavedou ztracené duše do 
pekla. 

Děti, padlí andělé jsou všude. Buďte ve střehu, neboť se budou zaměřovat zejména na 
všechny ty, kteří ctí mě, vaši milovanou Matku, aby vás zmátli. 



Chtějí vám zabránit se modlit. Budou do vašich myslí zasazovat neustálé pochybnosti o Boží 
lásce. Budou vás rozptylovat pokušením smyslů. Budete potřebovat hodně modliteb, abyste 
je udrželi daleko od sebe. Můj růženec je vaše nejdůležitější ochrana. 

V současné době můj Syn uděluje mnoho milostí těm, kteří poslouchají, slyší a přijímají jeho 
svatá poselství světu. 

Dělá to proto, aby vám dal sílu a vytrvalost v této misi k záchraně lidstva před věčným 
zatracením. 

Děti, přijměte tyto milosti s láskou, protože jste velmi výjimečné, že jste byly vybrány, abyste 
Ho v tomto čase následovaly. 

Jako zbytek jeho církve na zemi budete stále potřebovat chléb života, protože shledáte, že 
tato cesta nebude lehká. 

Zde je mimořádná modlitba modlitební kampaně, aby vás udržela silnými ve vaší misi. 

Modlitba modlitební kampaně (63):  

Udržuj mě silným na této cestě 

"Má milovaná Matko Spásy, prosím tě, oroduj za mě, aby se mi dostávalo chleba života, 
který mě udrží silným na této cestě, abych mohl pomoci zachránit všechny Boží děti. 

Prosím, pomoz všem, kteří jsou klamáni falešnými idoly a falešnými bohy, aby otevřeli své 
oči k pravdě smrti tvého Syna na kříži. Zachraň každé Boží dítě a každému přines věčný 
život. Amen." 

Vaše milovaná Matka  
Matka Spásy 
 
478. Svátosti svaté zpovědi, křtu, manželství a svaté eucharistie, musí být 
zachovány 
Neděle, 1. července 2012 v 15:45 
 
Má vroucně milovaná dcero, jak Mě v této chvíli hříchy drtí a jak trpím mukami odmítání. 
 
Moje hlava je pohmožděná, jako byla trny v mé koruně; stejně jako hlava mé církve, můj 
svatý vikář na zemi, trpí bolestí pronásledování, které zakouší rukou svých nepřátel. 
 
Má církev na zemi a moje Tělo na zemi je jedním tělem. Ukřižování se připravuje. 
 
Tak jako má učení na zemi byla roztrhána na kusy farizeji a těmi, kdo si mysleli, že znají 
Slovo mého Otce lépe než Já sám, tak i učení mé církve budou také brzy roztrhána na kusy. 
 
Všichni se musíte modlit za moji církev na zemi. Nikdy nesmíte zapomenout, že neexistuje 
žádné jiné učení než to, které jsem hlásal během času svého pobytu na zemi. 
 
Všechno, co je Pravdou, nebude nikdy změněno, protože kdyby bylo, byli byste nuceni 
spolknout lež. 
 
Má dcero, nikdy nedovol těm, kteří v tomto čase pokračují v odmítání mého Slova, aby tebe, 
nebo mé následovníky zbavili odvahy Mi pomáhat zachránit moji církev na zemi. 
 



Neboť až nepřítel zaútočí na moji církev, musíte se sjednotit a zajistit, aby evangelia byla 
šířena až na konce světa. Svátosti svaté zpovědi, křtu, manželství a svaté eucharistie musí 
být zachovány. I když bude těžké mít k nim přístup. 
 
Moji posvěcení služebníci, kteří Mě milují, se musí nyní začít připravovat. Velmi brzy vám 
bude zakázáno nabízet takové dary Božím dětem. 
 
Čas k přípravám započal. 
 
Dovolte Mi, abych vám dával instrukce, vedl vás a pomáhal vám přivést můj zbytek církve 
k branám ráje. 
 
Váš milovaný Ježíš 
 
479. Mé Slovo je mé Slovo. Nikdo nemůže bránit mé Slovo, protože je vytesáno 
do kamene. 
Pondělí, 2. července 2012 v 18:00 
 
Má vroucně milovaná dcero, je důležité, aby moji následovníci zůstali trpěliví. 

Budoucnost nesmí být nikdy uspěchána. 

Plány, které připravil můj Věčný Otec, se uskuteční samozřejmě podle Boží prozřetelnosti. 

Čas, který vám byl udělen, abyste Mi pomohli připravit lidstvo na mé Velké milosrdenství je 
velmi cenný. Je to čas, ve kterém mnozí budou zachráněni vašimi modlitbami. 

Naděje, víra a láska ke Mně, vašemu milovanému Ježíši, vám bude dávat sílu v této misi. 

Až na vlastní oči uvidíte hrůzy, kdy vše, co slouží k mé poctě, bude zničeno, poznáte, že čas 
se přibližuje. 

Musíte mít na paměti, že tyto věci se musí stát a že vaší povinností jako části mé armády je 
bojovat a odporovat nepříteli. 

Moje armáda bude vybavena Božími dary a strhne s sebou ty, kteří jsou v temnotě. 

Přípravy si vyžadují čas. Modlitba vás přivádí blíže k mému Nejsvětějšímu Srdci a zaplavuje 
vaše duše kyslíkem, který potřebujete, abyste přežili boj, který je před vámi. 

Jak se budete stávat silnějšími milostmi, které vám dám, bude pro vás snadné poznat vaše 
nepřátele, kteří nenávidí vše, co Já představuji. To vám způsobí bolest, zraní vás a rozzlobí, 
ale vždy si musíte zachovat důstojnost v mém jménu. 

Budete-li konfrontováni v mém jménu, musíte odpovědět s láskou. Nepokoušejte se nikdy 
analyzovat má poselství, neboť to není třeba dělat. 

Mé Slovo je mé Slovo. Nikdo je nemůže bránit, protože je vytesáno do kamene. 

Ti, kdo se budou snažit vyvrátit mé Slovo, nebo je očerňovat, neuspějí, protože budou vůči 
mému nejsvětějšímu Slovu bezmocní. 

Nyní, když znáte můj hlas, musíte poznat také bolest, se kterou je třeba počítat, že ji budete 
snášet, až v těchto časech budete hlásat mé Slovo. 

Zmiňte se dnes o mém jménu, dokonce i mezi tak zvanými křesťany, a vyvoláte trapné ticho. 



Hovořte otevřeně o dobru a zlu a vysmějí se vám. Poukažte na to, jak hřích může zničit vaše 
děti, a zeptají se vás – co je to hřích? 

Dnes mnozí nevědí, co je hřích. Mnozí přijímají hřích jako normální, přijatelný rys charakteru, 
který je běžnou součástí jejich životů. 

Jsou rádi, že můžou přehlížet hřích, protože jim to dává svobodu vyhledávat jiná potěšení, 
klanět se falešným bohům a uspokojovat svoji smyslnost. 

Ne, ti nechtějí poslouchat, protože se jim to nehodí. 

Na vás, moji milovaní následovníci, bude pohlíženo jako na posedlé láskou k náboženství 
a láskou k Bohu, která v očích slepých dnes nese jen málo ovoce. 

Z tohoto důvodu se musíte připravit. Z tohoto důvodu musíte být silní. Právě za tyto duše se 
budete muset modlit a pomoci Mi je zachránit. 

Kdybyste takovým duším dovolili, aby vás zneklidnily, zranily nebo vás urazily, byla by to jen 
ztráta času. 

Reagujte s láskou a důstojným mlčením. 

Nikdy nemějte strach se ke Mně veřejně přiznat, ale nikdy Mě takovým duším nevnucujte 
způsobem, kvůli němuž by od vás utekly. Místo toho je přiveďte ke Mně svými modlitbami 
a utrpením. 

Žehnám vám, moje silná, statečná armádo. 

Miluji vás. 

Jsem s vámi na každém kroku, který vykročíte, abyste Mi přivedli duše. 

Váš milovaný Ježíš Kristus 

480. Nejhorší utrpení je duchovní prázdnota, kdy nemůžete cítit ani trochu lásky 
ke Mně, vašemu Ježíši 
Úterý, 3. července v 20:00 
 
Má vroucně milovaná dcero, když ti posílám zkoušky jako duchovní vyprahlost, musíš se 
naučit je rozeznat jako takové. 

Když trpíš takovou vyprahlostí duše, musíš také přijmout, že to má určitý důvod. Tím 
důvodem je zachránit duše skrze takové utrpení. 

Mnoho smírčích duší si myslí, že utrpení je jednou ze dvou věcí: 

Za prvé, že je to vnější pronásledování, kterým trpíte kvůli vaší práci. 

Potom je to tělesné utrpení, nabídnuté Mi svobodně jako dar k záchraně miliónů duší. 

Pak nejhorší utrpení ze všech je duchovní prázdnota, kdy nemůžete cítit ani trochu lásky ke 
Mně, vašemu Ježíši, kdy žádné množství modliteb vás neuvolňuje z vězení bezútěšnosti. 

Ať se snažíte, jak chcete, modlitba je pro vás mučivá. 



Ať se snažíte, jak chcete, pocítit lásku a soucit ke Mně, musíte se k tomu přemáhat. To je 
forma duchovní opuštěnosti, kdy se zdá, že jsem tak daleko od vás, že už ke Mně nemůžete 
dosáhnout. 

Co nevíte, je toto: 

Je to dar, milost ode Mne. Pozvedává vás v mých očích a tyto zkoušky a utrpení, které 
snášíte, jsou Mnou dovoleny, aby vaše čistá a velkodušná láska zachraňovala zčernalé duše. 

Může se zdát, že to není správné, ale čím blíže přijdete k mému Nejsvětějšímu Srdci, tím více 
budete trpět mým vlastním pronásledováním kvůli hříchům lidstva. 

Jen ti, čistého a pokorného srdce, se žádným osobním zřetelem k sobě samým, kteří Mi 
dávají přednost před vším, co je na této zemi, mohou snést mou bolest. 

Takové duše jsou Mnou pečlivě vybrány a budou pracovat se Mnou skrze jejich dar utrpení, 
aby Mi pomohly v mém plánu spásy. 

Má dcero, nikdy se neboj, že bych tu nebyl. Nemusíš cítit moji přítomnost, vidět Mě, nebo 
zakoušet hlubokou lásku ke Mně, tak jako obvykle, ale Já přesto budu po tvém boku. 

Vždy Mi důvěřujte, moji milovaní následovníci, i když bude pro vás těžké se modlit. 

Důvěřujte Mi, když pocítíte touhu ke Mně, která nemůže být uspokojena, nebo uhašena, 
nezávisle na tom, jak silně se snažíte se Mnou komunikovat. 

Vězte, že když se to stane, že jsem vám mnohem blíže, než si uvědomujete. 

Vězte, že právě tehdy vás pozvedávám, aby se každý z vás stal skutečným vojákem, 
opravdovým bojovníkem v mé bitvě za záchranu duší. 

Miluji vás. Nikdy se nevzdávejte.  

Nikdy nebuďte zklamáni, neboť Já jdu pořád s vámi. 

Přijde den, kdy utrpení bude zapomenuto. Na jeho místě bude radost, která se vzedme po 
celém světě a která bude možná jen kvůli vašim obětem, přineseným za všechny Boží děti, 
potřebující vaši pomoc. 

Váš Ježíš 

481. Děti, musíte vědět, že i když se ve světě stane cokoliv, je to Bůh Nejvyšší, 
kdo drží ve svých rukou moc 
Středa, 4. července 2012 v 12:50 
 
Mé dítě, ti, kdo byli svědky zázraků mých zjevení na zemi, vědí, že je již blízko čas, kdy 
předpověděná tajemství a proroctví budou odhalena. 

Děti, nechala jsem se ve světě už nějaký čas poznat, abych vás pomohla připravit na slavný 
návrat mého Syna. 

Můj Syn vás všechny připravuje pomocí vizionářů a proroků, abyste byli hodni obdržet jeho 
dar věčného života. 

Věříte-li v mého Syna, tak se nikdy nesmíte bát budoucnosti, protože On je chlebem života 
a vy budete mít novou a nádhernou budoucnost. 



Děti, ať se ve světě stane cokoliv, musíte vědět, že je to Bůh Nejvyšší, kdo drží ve svých 
rukou moc. 

Had má jen málo moci ve srovnání s mým Otcem. 

Moc hada je jen zesílena těmi, kdo podlehli hříchu a pokušení, které jim postavil do cesty. 

Člověk se stává zajatcem, když hřeší, protože jeho síla k odporu proti jiným hříchům 
a urážkám mého Otce ochabuje. 

Potom pokračuje v hříchu, dokud není pohlcen temnotou, která je tak hustá, že už z ní 
nemůže uniknout, a nezáleží na tom, jak usilovně se o to pokouší. 

Děti, z lásky k mému Synu jste nyní povinny pomoci těmto ubohým duším. 

Jen vy jim můžete pomoci a zachránit je, protože mnohé nebudou schopny si samy pomoci. 

Jste vojáci, které můj Syn v tomto čase potřebuje. Když se ve vašich modlitbách budete 
dovolávat jeho pomoci, pak díky vaší lásce k Němu udělí milosti těmto ztraceným duším. 

Zde je modlitba modlitební kampaně (64) za záchranu hříšníků: 

Zachraň mé bratry a sestry 

"Ó, můj nejdražší Spasiteli, Ježíši Kriste, přijmi můj dar modlitby a obětí, abych pomohl 
zachránit mé bratry a sestry z vězení temnoty, do kterého se dostali. 

Dovol mi, abych pomohl zachránit jejich duše. 

Úpěnlivě Tě prosím, abys jim odpustil jejich hříchy, a prosím, zaplav jejich duše Duchem 
Svatým, aby přiběhli do tvé náruče jako do útočiště, které mají tak velice zapotřebí dříve, 
než budou navždy ztracení.  

V pokorné poslušnosti a díkůvzdání Ti nabízím odevzdání se Tobě, jako můj dar za takové 
duše. Amen." 

Děti, jste sjednoceni s mým Synem. 

Vaše láska Mu přináší velkou útěchu a vaše oběti a modlitby Mu pomohou přivést celé lidstvo 
do bezpečí jeho Nového ráje na zemi. 

Jen pak se může svatá rodina Boha Nejvyššího znovu sjednotit a žít v pokoji navěky věků. 

Vaše milovaná Matka  
Matka Spásy 
 
482. Nikdo nemůže vysvětlit, jak jsem stvořil vesmír nebo lidstvo, a nezáleží na 
tom, jak se o to budou pokoušet, protože to není možné 
Čtvrtek, 5. července 2012 v 15:30 
 
Má nejdražší dcero, pomoz Mi v mém žalu, kdy pláču kvůli všem mým dětem odmítajících 
připustit, že Já existuji. 
 
Jak jen Já po nich toužím. 

Jak jen pláču kvůli jejich ubohým duším. 



Jsou tak inteligentní a bystré ve svém lidském způsobu uvažování, a přesto nedokážou 
pochopit Pravdu toho, kdo jsem. 

Já jsem počátek. 

Já jsem Stvořitel všeho, co je. 

Já jsem jejich Otec, i když Mě odmítají. 

Kdyby jen tak mohly uvidět Pravdu. 

Kdyby Mi jen dovolily se dotknout jejich srdcí, abych jim mohl ukázat mé zázračné 
a nádherné plány, které je čekají. 

Mnohé z těchto duší Mne, bez své vlastní viny, neznají. 

Těmto duším bude ukázána Pravda, aby si mohly zvolit mou cestu. 

Potom ty, jimž byla dána Pravda, ale které dovolily lidskému uvažování a oslavě lidské 
inteligence je oslepit, jsou nyní pro Mne ztracené. 

Mnohé takové duše se obrátí, ale mnohé odmítnou tento kalich Spásy, který jim nabídnul 
můj milovaný Syn. 

Děti mého srdce, prosím vás naléhavě, pomozte Mi zachránit mé vzácné děti. 

V tomto čase, kdy mé slzy kanou, vás prosím, abyste Mi je přivedly skrze Boží milosrdenství 
mého Syna. 

Tak mnoho těchto duší, včetně mladých dětí, Mě vyzývavě a veřejně odmítá, aby ukázaly 
jiným, jak jsou inteligentní. 

Přehnaná úcta k lidské inteligenci je pokušením, které vkládá do duší mých dětí nepřítel. 

Šelma hltá mé děti a ony nemají ani ponětí o tom, co jim dělá. 

Tak mnoho padlých andělů přesvědčuje lidstvo, že lidská inteligence je dokonalá. Když 
lidstvo věří – nebo samo sebe o tom přesvědčilo – že zná Boží zákony stvoření, pak padlo do 
léčky plné klamu. 

Nikdo nemůže vysvětlit, jak jsem stvořil vesmír nebo lidstvo a nezáleží na tom, jak se o to 
snaží, protože to není možné. 

Kdy to pochopí? 

Kdy uvidí, že mé děti, mající čisté, jednoduché a pokorné duše, které Mě přijímají, rozumějí 
jednoduché pravdě? 

Ty nepotřebují důkaz, protože cítí moji lásku ve svých čistých srdcích, která nechávají 
otevřená, a tak mohu jejich duše zaplavit božskými milostmi. 

Já jsem váš Bůh, váš Stvořitel a váš přirozený Otec. 

Mé děti musí ke Mně přijít skrze mého milovaného Syna a ze své vlastní svobodné vůle. 
Nemohu je nutit. 

Vám, mé děti, byla dána síla k tomu, abyste pomohly zachraňovat jejich duše. 



Všem, kteří odpovědí na moji naléhavou prosbu zachránit vaše bratry a sestry pomocí 
modliteb a obětí, budou uděleny mimořádné milosti. 

Má moc je nekonečná. 

Mé zázraky, ve spojení s utrpením a modlitbami mých dětí, budou použity k záchraně 
ztracených duší od věčné smrti. 

Miluji vás, moje milované děti. 

Pojďte a pomozte Mi sjednotit moji vroucně milovanou rodinu a pomozte mému Synu porazit 
šelmu dříve, než ukradne další z mých dětí. 

Váš milující Otec 
Bůh Nejvyšší 
 
483. Třetina země bude zničena, až andělé vylijí oheň ze čtyř stran nebes 
Pátek, 6. července 2012 v 16:15 
 
Má vroucně milovaná dcero, byl vám rezervován čas, aby tato moje svatá poselství světu 
byla slyšena každou duší, mladou i starou všude v každém národě. 

Mnoho mých Božích dětí se posadí a budou naslouchat mým pokynům, bude-li jim umožněn 
přístup k těmto poselstvím. 

Vězte nyní, že již začaly změny, které byly předpověděny, kdy plodiny nevydají svou úrodu 
jako dříve a že roční období už nebudou nadále stejná. 

Tyto změny jsou vyvolány rukou mého Věčného Otce, když teď zavádí na zem nové zákony, 
které neujdou pozornosti žádného člověka. 

Nic, co se ve světě řídí zákony přírody, nezůstane stejné jako kdysi. 

Moře se pozvednou, vody se vylijí, země se bude otřásat a půda se stane neplodnou. 

Můj Otec přivodí Velký trest, aby zastavil šíření hříchu, který je zdrojem jeho velkého žalu. 

Národy, které budou vzdorovat jeho zákonům, budou velmi trpět. Brzy pochopí, že jejich 
hříchy už nebudou dále tolerovány a že budou potrestány. 

Jejich trest jim má zabránit nakazit jiné duše, a pokud nezmění své zkažené způsoby, budou 
k tomu přinuceny Božím zásahem. 

Má dcero, musíš teď rozšiřovat mé Slovo rychle, protože se Varování blíží. 

Mnohým národům musí být dána Kniha Pravdy, aby se mohly připravit na můj Druhý 
příchod. 

Čas k mému Druhému příchodu přijde po Velkém varování. 

Tresty, seslané anděly z nebe na příkaz Mého Otce, začaly v etapách. Ty se budou stupňovat 
v té míře, jak se hřích bude dále rozmáhat. 

Bitva začala a její první fáze můžete pozorovat v mnoha zemích. 

Všichni budete svědky klimatických katastrof, které budou pršet na zem sténající v bolestech, 
kvůli ponížení hříchem. 



Otřesy budou nabývat na síle a národ za národem bude trpět podle skvrny hříchu, která kazí 
jejich nitro. 

Vůdcové, kteří budou následovat antikrista, neuniknou oku mého Otce a budou zničeni. 

Můj Otec potrestá ty, kdo nyní vedou zlotřilé vlády, aby zachránil své děti z jejich krutého 
sevření. 

Nebude stát stranou a přihlížet, jak tito vůdcové, kteří následují antikrista, který v tomto čase 
zůstává skrytý, ničí jeho děti. 

Jedna třetina země bude zničena, až andělé vylijí oheň ze čtyř stran nebes. 

Potom si mnozí uvědomí, že něco není v pořádku a že příčinou je hněv mého Otce. 

Přesto se mnozí nepoučí. Po Varování se mnozí obrátí. Přesto to mnozí neudělají, i když jim 
bude podán důkaz o stavu jejich duše. 

Budou stále zbožňovat falešné půvaby, o nichž si myslí, že je jim země musí nabídnout. Jen 
tentokrát jejich smyslnost a materiální idoly, které zbožňují, se stanou ještě obscénnější 
a zkaženější. Všechny jejich hříchy, viditelné všem, kdo je dokážou vidět, jako takové čím 
jsou, budou tak odporné, že jen málo Božích dětí snese se na ně dívat. 

Každý hnusný hřích bude veřejně ukázán s pohrdáním vůči Bohu. 

Každý takový čin sníží hříšníky do takových hloubek, že se budou chovat jako zvířata. 

Všechna úcta k lidskému tělu zmizí a jakýkoliv ďábelský chtíč bude okázale předváděn světu, 
bez jakéhokoliv studu v jejich duších. 

To jsou Satanovi zajatci. Všichni z nich jsou sice Božími dětmi, ale ztrácejí své duše ve 
prospěch šelmy. 

Tresty jsou částí Božích plánů k očistě země, aby očistily jak hříšníka, tak půdu, po které 
chodí. 

Jen tehdy, až země bude očištěna, se může můj Druhý příchod uskutečnit. 

Moji následovníci, modlete se o odvahu a statečnost, abyste se s těmito tresty vyrovnali. 

Nikdy se jich nesmíte bát, neboť vy, moje armáda, se budete modlit za tyto národy 
a pomáhat v očistě, které je třeba k obrácení lidstva. 

Pečeť živého Boha bude chránit každého jednotlivého z vás. 

Je to z lásky, kterou můj Otec chová ke všem svým dětem, že je musí trestat. Protože kdyby 
to neudělal, šly by nevědomky k branám pekla. 

Váš Ježíš 

484. Nemusí poslouchat, ale přesto musí dostat Slovo Boží 
Sobota, 7. července 2012 v 15:30 
 
Má vroucně milovaná dcero, když prosím lidstvo, aby naslouchalo mému hlasu, zraňuje Mě, 
když ti, kdo Mě milují, říkají, že bych nikdy nemluvil takovým způsobem. 



Kdyby jen mohli poslouchat, pak mé srdce by bylo povzbuzeno a mnohem více duší by bylo 
zachráněno. 

Přípravy na můj Druhý příchod jsou sdělovány mými božskými ústy skrze tato poselství. 

Přípravy na mé narození byly proroky také oznámeny předem, aby upozornili Boží děti na 
příchod Mesiáše.   

Proč moji stoupenci na zemi odmítají připustit, že můj Otec by poslal své proroky, aby 
oznámili můj Druhý příchod? 

Jak málo toho skutečně znají o způsobu, jakým můj Věčný Otec připravuje lidstvo na velké 
události. 

Moje duchovenstvo, moji posvěcení služebníci musí nyní slyšet mé volání, protože potřebuji 
jejich pomoc. Přesto mnozí zklamou a neodpoví. Odmítnou Mě skrze tato poselství. 

Uvědomí si Pravdu, ale až potom, co bude příliš pozdě. 

Má dcero, nikdy se neboj publikovat má poselství, včetně těch, která se ti budou zdát 
podivná, nebo děsivá. 

Nemusí neposlouchat, ale přesto musí dostat Boží Slovo. 

Nepřísluší člověku, aby ti nařizoval přestat sdělovat svaté Boží Slovo. 

Zacpi si uši a nevšímej si pohrdavých názorů, protože nejsou důležité. 

Vám, kteří sami sebe nazýváte křesťany a moje poselství zahrnujete pohrdáním, říkám toto: 

Zničující kritikou mého Slova a tím, že je shledáváte odpudivým a že je zesměšňujete, jste 
přeťali pouto, které vás svazuje s mým srdcem. 

Nemůžete přijmout má poselství, protože si myslíte, že Mě znáte a že poznáte má slova, když 
jsou vyslovena. Místo toho jste se stali kořistí mistra klamu, který vás vůči Pravdě oslepil. 

Vybízím vás všechny ještě jednou, abyste se obrátili na Mne, vašeho milovaného Ježíše 
a dovolili Mi otevřít svá srdce. 

Nechejte Mě naplnit vás mocí Ducha Svatého, abyste Mě mohli poznat. 

Kněžím vzkazuji – naléhám na vás, abyste pochopili, že přišel čas k odhalení proroctví 
Daniela a k tomu, abych Já, Beránek Boží, otevřel pečetě z Knihy Zjevení. 

Vzpomeňte si na můj slib. 

Přijdu znovu, abych soudil živé a mrtvé. 

Můj slib, že přinesu věčný život všem, kdo jsou Mi věrní, se již brzy naplní. 

Musíte se postarat, abyste se patřičně připravili na tuto slavnou událost. 

Váš Ježíš 

485. Mějte se na pozoru. Nové světové náboženství se bude zdát navenek dobrou 
a svatou organizací, plné lásky a soucitu. 
Neděle, 8. července 2012 v 17:17 
 



Má vroucně milovaná dcero, velké odpadlictví, o kterém jsem mluvil, nyní ve světě stále více 
narůstá. 

V této chvíli se rozšiřuje jako závoj nad mou svatou církví a zastírá její zrak jako hustá mlha.  

Toto je čas k velkému rozdělení mé církve na dva tábory. 

Na jedné straně budete mít mé milované věrné služebníky, kteří se řídí mým učením a nikdy 
se od něj neodchylují. 

Na druhé straně budou kněží a ostatní vůdci mých křesťanských církví, kteří jsou ovlivnění 
moderním životem a znesvětí mé zákony. 

Skloní se pod tlaky lidí, kteří požadují, aby ve jménu Boha ukázali toleranci změnou Božích 
zákonů, aby vyhovovaly lidským požadavkům. 

Jsou plní pýchy, arogance a světských ambicí. Nebude jim záležet na tom, pozmění-li 
nejsvětější svátosti, aby se hodily do jejich hříšného programu. 

A nejen to, usnadní provádění ohavných činů v kostelích mého Otce, všechny ve jménu 
občanských práv a tolerance. 

Budou mlčky přehlížet hřích a urážet Mě vystavováním takových hříchů na odiv před mými 
posvátnými svatostánky a při tom očekávat, že přijmu takové ohavné činy. Brzy zruší svátosti 
úplně, aby vyhověli všem. 

Na jejich místě budou slaveny večírky, oslavy a jiné podoby zábavy. 

Na tomto základě vyroste nová světová církev, která se bude vychloubat velmi působivou 
budovou v Římě, ale která nebude ctít Boha. 

Bude postavena s tajnými satanskými symboly, které budou na očích všem, a udělá modlu 
z šelmy. 

Každý hřích, odporný mému Otci, bude veřejně ctěn a milióny lidí přijmou jejich zákony 
zpustlých mravů, jako důstojné očí mého Otce. 

Moji posvěcení služebníci, kteří zůstanou věrní Mně, budou muset sloužit mše v tajnosti, 
nebo čelit uvěznění. 

Budou nabírat na síle, a naplnění Duchem Svatým nepřestanou živit Boží děti pokrmem 
života. 

Musí zajistit, aby všem, kteří budou vést, byla poskytnuta ochrana Pečetě živého Boha. 

Čas ke stavbě nového chrámu na počest šelmy je už velmi blízko. 

Ten bude postaven za diktatury antikrista, který už brzy vstoupí na scénu světa jako 
mírotvorce. 

Shromážděte se, všichni moji následovníci, jakmile budete moci.  

Vy, moji kněží, kteří poznáte můj hlas, musíte začít s přípravami, abyste zajistili, že má církev 
na zemi může s odolností snášet přicházející pronásledování. 

Časem budou pro vás připravena útočiště, abyste je použili, neboť už před nějakou dobou 
jsem dal pokyny mým následovníkům, aby zajistili, že budou sloužit vašim potřebám. 



Toto pronásledování bude krátké a vy je překonáte, i když bude bolestné. 

Mějte se na pozoru. Nové světové náboženství se bude zdát navenek jako dobrá a svatá 
organizace, plná lásky a soucitu. 

Bude vyzařovat velkolepý obraz tolerance a bude velebit každý hřích známý Bohu. Překroutí 
každý hřích, aby se zdál přijatelný v očích Boha. 

Ale musíte vědět, že taková ohavnost Mě znechucuje a běda těm, kdo jdou po této 
nebezpečné cestě k věčnému zatracení. 

Hřích bude vždy hříchem v mých očích. 

Čas na tom nic nezmění. Nová pravidla, která mají uspokojit lidskou touhu po hříšné činnosti, 
nebudou Mnou nikdy akceptována.  

Připravte se nyní na tento velký podvod, neboť se uskuteční velmi brzy. 

Váš Ježíš 

486. Všichni žijící lidé na světě uvidí svou duši a poznají, v mnoha případech 
poprvé, že ji mají 
Pondělí, 9. července 2012 v 23:00 
 
Má vroucně milovaná dcero, přeji si nyní připravit na Varování všechny mé následovníky, 
abych pomohl nejen jim, ale také jejich milovaným. 

Nestačí projevit lítost ze strachu. Je vyžadováno pokání. 

Všichni moji následovníci, poslyšte teď moje instrukce, jak připravit vaše duše na Varování. 

Musíte začít rozjímat o všech špatných činech, kterými jste provinili proti vám samým 
a vašim bližním. 

Katolíci musí přijímat svátost smíření každé dva týdny, chtějí-li zůstat ve stavu milosti. 

Tímto způsobem bude vaše bolest během Varování zmírněna a budete mít sílu pomoci vašim 
bratrům a sestrám, kteří budou trpět strašnou bolestí a pocitem viny, až se budou pokoušet 
vyrovnat s osvícením svého svědomí. 

Vy, kdo jste křesťané, nebo patříte k jiným věroukám, a věříte v tato poselství, se musíte 
modlit modlitbu modlitební kampaně (24) za plnomocné odpustky k odpuštění hříchů. 

Musíte se tuto modlitbu modlit sedm po sobě jdoucích dnů, a Já Ježíš, vám udělím odpuštění. 

"Ó, můj Ježíši, Ty jsi Světlo země, jsi plamen, který se dotýká všech duší, tvé milosrdenství 
a láska neznají žádných hranic. 

Nejsme hodni oběti, kterou jsi přinesl tvou smrtí na kříži, víme však, že tvá láska k nám je 
větší než naše láska k Tobě. 

Dej nám, ó Pane, dar pokory, abychom si zasloužili tvé nové království, naplň nás Duchem 
Svatým, abychom mohli kráčet kupředu a vést tvou armádu, hlásat pravdu tvého svatého 
Slova a připravit naše bratry a sestry na slávu tvého Druhého příchodu na zem. 

Uctíváme Tě. 



Chválíme Tě. 

Nabízíme sami sebe, náš zármutek, naše utrpení jako dar Tobě k záchraně duší. 

Milujeme Tě, Ježíši, buď milosrdný ke všem tvým dětem, ať už jsou kdekoliv. 

Amen." 

Nyní vám odkazuji speciální modlitbu, také pro vás, abyste se ji modlili za ty ubohé duše, 
které mohou zemřít šokem během Varování a které mohou být ve stavu smrtelného hříchu. 

Modlitba modlitební kampaně (65):  

Za ty, kdo jsou ve stavu smrtelného hříchu 

"Ó, drahý Ježíši, Spasiteli lidstva, skrze tvé Boží milosrdenství Tě snažně prosím o milost pro 
všechny ubohé duše v hříchu, které mohou být vzaty z této země během Varování. 

Odpusť jim jejich hříchy a ve vzpomínce na tvé utrpení Tě prosím, abys mi udělil tuto zvláštní 
milost k usmíření za jejich hříchy. 

Jako pokání Ti nabízím sám sebe v mysli, těle i duši, abys zachránil jejich duše a přivedl je 
k věčnému životu. Amen." 

Moji následovníci, Varování bude velkou událostí spásy, kdy světu dokážu mé Boží 
milosrdenství. 

Všichni žijící lidé na světě uvidí svou duši a poznají, v mnoha případech poprvé, že ji mají. 

Času už je málo a vy se musíte začít připravovat. 

Nezapomínejte na mé instrukce, abyste měli jídlo, které vydrží deset dnů, posvěcené svíce 
a svaté předměty ve svých domovech. 

Důvěřujte Mi a radujte se, protože mnoho duší bude zachráněno. 

Datum vám neodhalím, ale vy víte, co musí být uděláno. 

Až vaše hříchy budou odhaleny, musíte Mě prosit za odpuštění a sklonit se v pokorném 
díkůvzdání za tento Boží dar, který je vaším cestovním pasem k věčnému životu v Novém ráji 
na zemi. 

Nezapomeňte, že není jediný hřích, nezáleží na tom, jak těžký je, který nemůže být 
odpuštěn, pokud ukážete upřímné výčitky svědomí. 

Váš milovaný Spasitel   
Ježíš Kristus 
 
487. Zapřou Mě a budou říkat, že mé Slovo odporuje Slovu Boha 
Středa, 11. července 2012 v 21:30 
 
Má vroucně milovaná dcero, v této době snášíš moji bolest, když pláču kvůli množství Božích 
dětí, které umírají ve stavu smrtelného hříchu. 

Je to tak bolestivé, co teď zase znovu zakouším, ty strašné rány, které Mi byly způsobeny 
během mého ukřižování. 



Má dcero, je důležité, abys pochopila, co se ti děje, neboť se musíš připravit na to, jak se 
vyrovnat s touto misí, když ti způsobuje takové utrpení. 

Urážky, které snášíš v mém jménu, se daly očekávat. 

Když v minulosti rozšiřovaly vybrané duše mé svaté Slovo světu, tak trpěly ponižováním, 
právě tak, jako dnes ty. Byly zesměšňovány, bylo s nimi špatně zacházeno, byly pokládány 
za blázny a někdy i hůř, byly obviněny z podvodu, jakoby říkaly lži. 

Já také jsem byl nazýván lhářem. Také se Mi posmívali. Říkali, že jsem podvodník, šejdíř a že 
se stavím proti Božímu Slovu. 

Našli jakoukoliv záminku, jen aby dokázali, že jsem podvodník. 

Dokonce použili svaté Slovo Boha, mého Věčného Otce, aby se pokusili dokázat, že cokoliv 
jsem řekl, odporovalo svatému Písmu. 

Kdokoliv může říct, že je mu sdělováno Boží Slovo. Velmi málo těch, kdo říkají, že dostávají 
Boží Slovo, jsou bráni vážně. Obvykle zůstávají nepovšimnuti. 

Ale ti, kteří říkají, že mluví v mém jménu – a při tom nemluví, a kteří záměrně rozšiřují lži, 
těm je obvykle tleskáno a jsou přijímáni kvůli podvodnému vlivu Satana. 

V případě pravého proroka, síla mého hlasu je taková, že vyvolá velmi silnou reakci. 
V takových případech buď lidé mé Slovo z lásky k Pravdě přijmou, nebo Mě naprosto 
odmítnou. 

Ti, kdo Mě přijmou, pocítí můj dotek lásky na svých duších způsobem, který zapálí jejich 
srdce do té míry, že už pro ně není cesta zpět. 

Ti, kdo Mě odvrhnou, Mě nenechají bez povšimnutí. Místo toho Mě budou zesměšňovat 
a hanobit mé svaté Slovo se zlobou, která je v rozporu s křesťanskými ctnostmi, o nichž 
tvrdí, že jsou jejich nositelé. 

Zapřou Mě a budou říkat, že mé Slovo je v rozporu se Slovem Boha, právě tak, jak to udělali, 
když jsem chodil po zemi. 

Nejsou v stavu pochopit, proč mé Slovo vyvolává tak mocnou reakci. Byli pokoušeni Satanem 
a nevědí to. Polevili v bdělosti a dovolili mu zakalit jejich lásku ke Mně. 

Nikdo nenechá mé Slovo bez povšimnutí. Nebude moci. Neboť v každém případě vyvolá 
reakci – ať už je to láska, nebo nenávist. 

Váš Ježíš 

488. Varování bude pro mnohé děsivá událost, kdy se bude zdát, že nastal konec 
světa 
Čtvrtek, 12. července 2012 v 10:50 
 
Má vroucně milovaná dcero, ať nikdo nepodceňuje účinek, který Varování bude mít na celé 
lidstvo. 

Varování bude pro mnohé děsivá událost, kdy se bude zdát, že nastal konec světa. 

Mnozí budou svědky toho, co budou považovat za katastrofickou událost, která se bude jevit 
jako srážka dvou komet, explodujících blízko povrchu země. 



Plameny ohně budou vypadat, jakoby na obloze vybuchl vulkán, a mnozí budou naplnění 
úzkostí. 

Paprsky rudého ohně jsou paprsky mé Krve, paprsky mého milosrdenství, dávaného všem, 
jako dar takového rozsahu, že žádný člověk nebude schopen porozumět tomu, co se děje. 

Mnozí pocítí plamen, hořící skrze jejich těla, jako kdyby je přemohl žár slunce. 

Uvnitř pocítí spalující horko, dokud vědomí reality jim neumožní, aby byli svědky pohledu na 
své duše. 

Mnozí ucítí, že se země chvěje, jako při zemětřesení. 

Země se bude třást a sténat a mnozí spadnou a budou se chytat čehokoliv, aby se chránili. 

Přesto se země neotevře a nepohltí je. Neboť to nebude skutečné zemětřesení, ale 
nadpřirozené. 

Než se to stane, dojde k extrémům v počasí. 

Po explozi na nebi se objeví můj kříž. 

Mnozí budou plakat hořkými slzami výčitek a smutku a zakusí bolest ponížení kvůli svým 
hříchům. 

Ostatní budou křičet a klít, protože kvůli temnotě svých duší nebudou schopni vydržet 
osvícení – Boží znamení, a budou vzdorovat Světlu mého milosrdenství. 

Budou kvílet bolestí plamenů pekla, když mé znamení milosrdenství jim ukáže osud, jaký je 
čeká, pokud se nebudou kát a nezmění své zvyky. 

Dobré duše, které Mě milují, budou také trpět, neboť mnohé z nich budou také poskvrněné 
hříchem, ale dostanou okamžité rozhřešení. Také ony budou poníženy, až jim bude ukázán 
hřích jejich pýchy. 

Mnozí potom zůstanou několik dnů doma a budou se muset o sebe postarat, protože budou 
chybět služby. Z tohoto důvodu se musíte připravit. 

Bude to také doba utrpení, kdy duše budou snášet bolest očistce, až se uskuteční jejich 
očista. Takto mnozí zakusí odhalení stavu svých duší a stanou se pokornými, jak to nikdy 
dříve nezažili. 

Tak mnoho lidí přijme, co se stalo, a pochopí, že jim byl dán velký dar mých milostí a mého 
Božího milosrdenství. 

Obrácení bude celosvětové a v míře nikdy nepoznané od mé smrti na kříži. 

Miliardy se obrátí k Bohu, protože Pravda se stane očividnou. 

Budou přesně vědět, co se stane v Den soudu, a protože je zahalila má láska, budou vědět, 
jak si zachránit své duše. 

Opět se stanou zdraví duchem, tělem i duší. 

Můj kříž bude důkazem projevu mého Božího milosrdenství, slibovaného lidstvu už tak 
dlouho. Bude viděn na nebi po celém světě. 



Následkem tohoto Božího zásahu, daného Božím dětem k probuzení z jejich dřímoty, 
sestoupí na celou zem ticho. 

Ale padlí andělé zaútočí skrze svou horlivou armádu na všechny Boží děti, které odmítnou 
můj kalich spásy. 

Tak zahořklí, se srdcem z kamene a zamoření špínou Satana, budou bojovat proti těm, kdo 
milují Boha. 

Jejich počet nedosáhne těch, kteří následují Pravdu, přesto jejich nenávist je podnítí 
organizovat zlovolné činy, které zničí tento mír a klid. 

Ti pak vymyslí plán s cílem přesvědčit svět, že tato událost byla vskutku kosmická nehoda, 
o níž řeknou, že ji vědci mohou dokázat. Naneštěstí mnozí uvěří, že je tomu tak a mnoho 
Božích dětí se vrátí ke svým hříšným životům, které dříve vedly. 

Pak začne bitva o duše a nějaký čas potrvá, než dosáhne konečného střetu, kdy můj Druhý 
příchod přivede zlobu ke konci. 

Moji drazí následovníci, nedovolte, aby tato odhalení vyvolala strach. 

Místo toho se připravte na tuto slavnou událost a dovolte vašim duším, aby ji přijaly. 

Přijměte tento nádherný Boží čin, abyste posílili vaši rozhodnost a šířili dále mou lásku mezi 
vaši rodinu a přátele. 

Buďte hrdí na váš svazek se Mnou, vaším Ježíšem, a pomozte Mi zachránit duše, které 
odmítnou přijmout mé milosrdenství. 

Jděte. Připravte se. Radujte se, neboť čas už je blízko.  

Miluji vás. 

Váš Ježíš 

489. Po světové válce přijde hlad a pak pohromy. Přesto modlitby mohou zmírnit 
trest. 
Pátek, 13. července 2012 v 16:25 
 
Má vroucně milovaná dcero, moji následovníci musí znát sled událostí, neboť jeho 
pochopením budou nadáni znalostí, aby mohli pomoci zmírnit trest. 

Varování bude uskutečněno mým Věčným Otcem jako poslední záchrana, aby vnořil Boží 
Světlo, světlo Pravdy, do srdce lidí. 

Bez toho by většina lidí byla uvržena do pekla, neboť by nebyli hodni království mého Otce. 

Je to Boží čin velkého milosrdenství – vyrvat všechny Boží děti Zlému a vzít je do jejich 
právoplatného dědictví. 

Kvůli velké temnotě, která v této chvíli pokrývá zemi, kde Světlo Boží už jen slabě žhne, je 
tento čin Boha nutný. 

Oddělí dobré od těch, kdo se utápějí v hříchu a kdo budou tvrdohlavě lpět na šelmě a na vší 
nádheře, kterou jim slibuje na zemi. Pro takové ubohé duše je to ztráta času, protože musí 
vědět, že jejich čas na zemi je krátký. 



Země bude nahrazena Novým rájem, do kterého jim nebude dovoleno vejít, odmítnou-li můj 
čin lásky a milosrdenství. 

Mnozí zůstanou v temnotě. Mnozí se okamžitě obrátí. Bude-li se většina lidstva kát, tak Velké 
soužení nebude tak těžké. 

Světová válka nebude mít stejný dopad, pokud se většina lidí bude po Varování kát. 

Po světové válce přijdou pohromy a hlad. Přesto modlitby mohou zmírnit trest. 

Modlete se usilovně, aby válka a trest, který ji bude následovat, mohly být zmírněny 
a odvráceny. Jen víra lidstva a jeho věrnost ke Mně, vašemu božskému Spasiteli, může toho 
dosáhnout. 

Má dcero, nejsem to Já, váš Ježíš, kdo vyvolá toto strašné hoře. Bude způsobeno zlými 
hříchy člověka, jehož touha po moci, penězích a vládě nad světem pro jeho vlastní zisk je 
neukojitelná. 

Zatímco mnoho mých následovníků bude trpělivě a dychtivě čekat na můj Druhý příchod, 
dojde k dalšímu zmatku. 

Mnozí vystoupí a budou prohlašovat, že jsou Mnou, Mesiášem, a lidé budou oklamáni. 

Vzpomeňte si, že jsem vám řekl, že se na zem vrátím zrovna tak, jak jsem ji opustil, skrze 
oblaka. 

Nevšímejte si nikoho, kdo je v těle a tvrdí, že je Já, neboť to se nestane. 

Moji následovníci budou silní díky lásce ke Mně a musí se zaměřit na jedinou tužbu, která, 
pokud bude vyplněna, Mi přinese radost a úlevu. Bude to mise pro záchranu duší, všech 
duší, dříve, než přijdu znovu. 

Nezapomeňte, že věrnost ke Mně bude klíčem ke spáse a k budoucímu světu, který nebude 
mít konce, neboť bude Novým rájem, jenž každému z vás nabídne věčný život. 

Váš milovaný Ježíš 

490. Nyní bys měla pochopit, proč jsi jiná, než ostatní vizionáři. Je to proto, že jsi 
prorokem, prorokem konce času. 
Pátek, 13. července 2012 v 23:05 
 
Má vroucně milovaná dcero, musíš vědět, že úloha proroka se liší od úlohy vizionáře. 

Prorok bude vždy vyděděncem, bude vždy nenáviděný, obávaný a izolovaný. 

Prorok bude vždy pracovat sám, jako kdyby byl vyhnancem na poušti. Jediným ovocem na 
neplodné poušti bude Boží hlas. 

Má dcero, když se cítíš osamělá a opuštěná, tak věz, že se takto cítili proroci v minulosti. 
Mnoho proroků cítilo váhu tohoto úkolu, jenž jim byl svěřen. 

Většina z nich věděla, že nebyli hodni šířit svaté Slovo Boha, ale přijali Boží volání z nebe, 
protože byli posláni. 

Protože byli posláni do světa, znali instinktivně povinnosti, které museli plnit. Přesto to 
nebylo snadné. 



Každé slovo, které pronesli, jim bylo hozeno zpátky do tváře. 

V synagogách a chrámech, postavených k uctívání Boha, bylo každé jejich slovo roztrháno. 
Mnozí byli vyhnáni svým vlastním lidem a nemohli se vrátit do svého rodiště. 

Mnozí se stali kočovníky a nikdy nenašli místa, kde by byli přivítáni jako ztracený syn. Místo 
toho pracovali, žili a zůstávali samotní bez nikoho, ke komu by se mohli obrátit. 

Přesto ve svých srdcích věděli, že byli vedení Bohem a necítili žádný strach, když mluvili jeho 
hlasem. 

Milosti jim dané, jim umožňovaly zůstat silnými. Nikdy nezaváhali ve sdělování varování, 
proroctví a Božího Slova Božímu lidu. 

Nezáleželo jim na tom, že se jim vysmívali, protože věděli, že Boží Pravda byla potravou 
života. 

Bez Pravdy by Boží děti neměly prostředky k rozpoznání proroctví, když byla předpověděna. 
Ani by nebyly schopné přijmout Boží zákony, ustanovené Bohem pro dobro lidstva. 

Odmítaní, zesměšňovaní, vyvržení a pokládáni za podivíny právě tak, jako jsem byl Já během 
mého času na zemi, stále ještě předávali Slovo Boží. Jejich slova žijí navždy. Nikdy 
nezaniknou, protože sdělovali Slovo Pána, Boha Nejvyššího. 

A tak to bude s tebou. Zůstaneš sama; jako hlas na poušti. 

V mnoha kruzích mé církve na zemi si tě nebudou všímat. 

Tentokrát je rozdíl v tom, že tato proroctví se vyplní během tvého života a Pravda bude této 
generaci dokázána. 

Pak uvěří, až budou svědky důkazu Varování. 

Proroctví pečetí, když je otvírám a odhaluji tobě jejich obsahy, budou také důkazem, že jsem 
to Já, kdo prostřednictvím tebe, sedmého anděla, sedmého posla, hovoří k světu. 

Budou ti naslouchat, přesto tě ale nabádám, abys zůstala mlčenlivá a vůči těm, kteří tě 
budou zpochybňovat nebo napadat, nezaujímala žádné stanovisko. 

Dosud nerozumíš významu poselství. Časem porozumíš. Zatím nejsi oprávněná bránit mé 
Slovo. 

Bude učiněn každý pokus tě obelstít při odpovědi, v naději, že se sama chytíš kvůli tvému 
nedostatku znalostí. Proto musíš zůstat klidná, izolovaná a v anonymitě, dokud ti nedám 
pokyn. 

Takže nyní bys měla pochopit, proč jsi jiná, než ostatní vizionáři. Je to proto, že jsi 
prorokyně, prorokyně konce času. 

Tato mise je ochraňována nebem a nemůže být zničena. 

Jdi v míru a v porozumění, má dcero. 

Tvůj Ježíš 

491. Nestačí věřit v Otce, neboť ti, kdo odmítají jeho Syna, odmítají spásu 
Sobota, 14. července 2012 v 15:15 



 
Má vroucně milovaná dcero, tak mnoho náboženství na světě jde špatnou cestou, čímž 
Božím dětem znesnadňuje získat věčný život. 

Jedině mou smrtí na kříži byl učiněn věčný život možným. 

Můj Otec, který poslal Mě, svého jediného Syna jako obětního beránka, umožnil, aby celé 
lidstvo získalo spásu a věčný život. 

Věčný život byl dán Adamovi a Evě jako dar. Potom, kvůli skvrně hříchu a jejich 
neposlušnosti, jim byl odebrán. 

A tak se člověk stal smrtelným, jeho tělo nečisté, jeho život ve fyzické formě se stal 
nedokonalým a země se stala ubohou napodobeninou bohaté a skvělé země, stvořené pro 
Adama a Evu v zahradě ráje. 

Potom Bůh, můj věčný Otec, udělil spásu těm, kteří přijali Mě, jeho jednorozeného Syna, 
jako cestu do jeho nového ráje. 

Jedině skrze Mne můžete být přijati mým Otcem. 

Nestačí věřit v Otce, neboť ti, kdo odmítají jeho Syna, odmítají svoji spásu. 

Nezapomeňte, že je mnoho Božích dětí, které pro svou nevědomost neuznávají Mě, Spasitele 
lidstva. Ale díky mému velkému milosrdenství, bude jim božským zásahem odhalena pravda. 

Všechny jsou si rovné v očích mého Otce a On chce sjednotit všechny takové duše na své 
hrudi. Miluje je všechny. 

Až uvidí důkaz, pak přijmou, že Bůh Nejvyšší jim dal dar věčného života prostřednictvím mé 
oběti na kříži. Tímto způsobem budou všichni uctívat jediného Boha. 

Neboť je jen jeden Bůh, který stvořil každého z vás. 

Jdi nyní, má dcero, a pomoz zajistit, aby má poselství byla dána všem vyznáním víry, všem 
národům a každému z Božích dětí. 

V to zahrnuji i pohany a ty, kteří mají kamenná srdce. 

Nevadí, že budou na tebe plivat, nebo tě odmítnou poslouchat, musíš jim poselství dát. 

Každý člověk, nebo následovník Mne, Ježíše Krista, který nemůže přijmout, že si přeji předat 
svaté Boží Slovo všem náboženstvím, není pravým křesťanem. 

Mnozí odmítli tato moje poselství světu, protože Já ve své náruči objímám celé lidstvo 
a každé jiné náboženství, včetně ateistů. 

Nemáte právo předpokládat, že jen vy, praví křesťané, jste milovaní Bohem, mým Věčným 
Otcem. 

Jste požehnaní a milovaní, ale bez obrácení celého lidstva můj Otec nedosáhne vítězství, 
které si přeje, aby sjednotil všechny své děti. 

Vy, moji následovníci, máte velkou zodpovědnost kvůli daru Pravdy, který jste dostali. 

Je vaší povinností šířit mé svaté Slovo, abyste přivedli do království mého Otce ubohé duše, 
které nevědí nic o mé existenci. 



Váš Ježíš 

492. Matka Spásy: Církev mého Syna na zemi zase nebude naslouchat, i přesto, 
že ví, jak bylo s mým Synem zacházeno poprvé 
Neděle, 15. července 2012 v 15:45 
 
Mé dítě, bolest, kterou snášel můj Syn a jeho učedníci během své mise na zemi je velmi 
podobná té, kterou budou muset snášet jeho následovníci dnes, zatímco se On připravuje 
opět přijít. 

Během času svého pobytu na zemi čelil obrovským překážkám. Velmi málo lidí v jeho 
vlastním společenství Mu bylo připraveno naslouchat. 

Ti, kdo řídili synagogy a chrámy, se k Němu chovali s pohrdáním a dívali se na něj svrchu. 

Přesto byl prostými lidmi přivítán a jeho Slovo bylo přijímáno, protože mohli vidět Pravdu, 
kterou jim sděloval. 

Jeho Slovo na mnoha místech vzbuzovalo strach a nejistotu, ale jen málokteří si mohli 
nevšimnout moudrosti jeho učení. 

Můj Syn byl příčinou rozdělení, ačkoliv to nebyl jeho úmysl. 

Jeho jednoduché vystupování způsobilo, že jen málo lidí mohlo přijmout skutečnost, že byl 
Synem Boha. 

Mnozí si kladli otázku, jak by Syn člověka mohl být takový obyčejný a prostý muž. 

Odmítli Ho, protože si mysleli, že Mesiáš bude majestátní, pyšný a že bude vzbuzovat 
pozornost v nejvyšších kruzích církve. 

Můj Syn nemohl přimět ty, kteří byli tehdy v církevním úřadu, aby Mu naslouchali. Jejich 
pýcha jim zabránila naslouchat Pravdě. 

Totéž se stane nyní, kdy můj Syn připravuje svět na svůj Druhý příchod. 

Církev mého Syna na zemi zase nebude v tomto čase naslouchat, přestože ví, jak s mým 
Synem bylo zacházeno poprvé. 

Tentokrát jeho svaté Slovo, dávané tobě, proroku posledního času, nebude přijato církví 
mého Syna na zemi. 

Církev mého Syna se bude stavět hluchou k daru proroctví. Odmítnou proroctví, protože 
nechtějí naslouchat. 

Stoupenci mého Syna budou těmi, které lidé, zastávající úřady v katolické církvi na zemi 
napadnou a obviní ze lži. 

Přestože se učení mého Syna nikdy nezměnilo, budou nalézat nedostatky v jeho svatém 
Slovu, které je jim dáváno dnes. 

Prohlásí, že tato poselství protiřečí Slovu Božímu. 

Děti, musíte mít vždy na paměti, že můj Syn by nikdy nemohl protiřečit své církvi na zemi, 
neboť On je církví. 

Pravda zůstává taková, jaká byla vždy. 



Musíte se řídit Slovem Božím, neboť hlas mého Syna byl zavržen a ignorován právě tak, jak 
tomu bylo poprvé. 

Nenechejte se připravit o jeho dar Spásy, poslední čin jeho milosrdenství na zemi. 

Můj Syn byl tak trpělivý, a tak dlouho. Pravda byla lidstvu dána při umučení mého Syna na 
kříži. 

Byla potvrzena prostřednictvím všech vybraných duší, které během staletí byly osvíceny mocí 
Ducha Svatého. 

Nyní přišel čas návratu mého Syna a jen ti, kdo poznají jeho hlas díky daru Ducha Svatého, 
se budou řídit jeho pokyny. 

Teď, když se připravuje na svůj Druhý příchod, církev jeho Slovo odmítne, právě tak jako to 
udělala poprvé, v době pobytu mého Syna na zemi. 

Nedokážou Ho poznat, nebo přijmout. 

Ničemu se nenaučili. 

Modlete se za statečné duše v církvi, které poznají jeho hlas, aby v tomto rozhodujícím čase 
dějin měly dost odvahy vést všechny Boží děti do věčného života. 

Vaše milovaná Matka  
Matka Spásy 
 
493. Bůh Otec: Srovnám se zemí jejich falešné kostely, jejich bezbožné kulty, 
jejich falešné idoly, jejich města a jejich národy 
Neděle, 15. července 2012 v 17:45 
 
(Obdrženo během adorace svaté eucharistie). 

Má nejdražší dcero, pro mé děti je těžké zůstat bez hříchu, kvůli kletbě, kterou nad nimi 
vynesla ruka hada. 

Mé děti, nikdy neočekávám, že budete stále zcela bez hříchu, neboť to není možné. 

Je důležité, aby každý, kdo zná učení církve mého Syna na zemi, hledal kajícnost nad svými 
hříchy tak často, jak je to jen možné. 

Pokáním bude lehčí zůstat ve stavu milosti, a to vytvoří hradbu před dalším pokušením. 

Mé děti, brzy uvidíte ve světě velké a trvalé změny. Přijdou potom, co se uskuteční Varování. 

I když mnozí si nebudou všímat těchto poselství z nebes, přesto je důležité, aby se připravili 
ti, kdo je přijímají jako Slovo Boží. 

Vy jste článek řetězce v mé zbroji proti nepříteli a skrze vaši víru vás pozvednu a ochráním 
před pronásledováním. 

Bude to vaše láska k mému Synu, Ježíši Kristu, Spasiteli vesmíru, kvůli níž budu moci 
zachránit děti, které nebudou moci snést Boží Světlo. 

Vaše posvěcení láskou, utrpením a modlitbami bude jejich zachraňující milostí před 
pekelnými plameny. 



Neobávejte se o sebe, ale o ty, kdo nejen nedokážou vidět, ale kdo odmítají vidět v pravém 
světle dobu, v níž dnes žijete. 

Přípravy jsou u konce a čas je zralý, aby změny začaly, neboť nedovolím šelmě krást duše. 

K tomuto zásahu, slibovanému lidstvu už tak dlouho, dojde velmi brzy a pak začne boj za 
záchranu mých dětí. 

Neobávejte se mé ruky, neboť až dopadne, bude použita k potrestání těch, kteří se pokoušejí 
zničit mé děti. 

Zastavím je před klamáním duší. 

Zastavím je v jejich vražedném záměru a srovnám se zemí jejich falešné kostely, bezbožné 
kulty, jejich falešné idoly, jejich města a jejich národy, budou-li i nadále odmítat ruku, která 
je živí. 

Byli varováni. Vy, mé milované děti, pomůžete mému Synu je zachránit. 

Nikdy nemějte strach, protože ti, kdo nesou pečeť živého Boha, jsou nejen ochraňováni, ale 
jsou jim dány milosti k obraně Božího Slova, aby co možná nejvíce duším byl dán dar života. 

Váš milovaný Otec 
Bůh Nejvyšší 
 
494. Blíží se čas, kdy pronásledování mého milovaného vikáře, papeže 
Benedikta XVI., dosáhne svého vrcholu 
Pondělí, 16. července 2012 v 15:15 
 
Má vroucně milovaná dcero, nadešel čas, aby se připravili všichni Boží kněží, biskupové 
a všichni, kdo spravují moji svatou katolickou a apoštolskou církev na zemi. 

Neboť se blíží chvíle, kdy pronásledování mého milovaného vikáře, papeže Benedikta XVI., 
dosáhne svého vrcholu. 

Velmi brzy bude přinucen utéct z Vatikánu. Pak přijde čas, kdy v mé církvi dojde k rozkolu 
a jedna strana povstane proti druhé. 

Volám ke všem mým posvěceným služebníkům, aby si připomněli své nejsvětější sliby. 

Neopusťte nikdy vaše poslání. Nikdy neopusťte Mě. Nepřijímejte nikdy lži místo pravdy. 

Musíte Mě prosit, abych vám pomohl v těžkých časech, které jsou před vámi. Musíte se 
vzchopit, sjednotit se a následovat Mě. 

Modlete se o sílu, kterou budete potřebovat, pomocí této mimořádné modlitby modlitební 
kampaně (66) pro duchovenstvo:  

Pomoz mi zůstat věrný tvému nejsvětějšímu Slovu 

"Ó, drahý Ježíši, pomoz mi zůstat vždy věrný tvému nejsvětějšímu Slovu. Dej mi sílu, abych 
obhájil Pravdu tvé církve ve chvílích protivenství. Naplň mě milostmi, abych uděloval 
nejsvětější svátosti tak, jak jsi nás učil. 

Pomoz mi živit tvou církev Chlebem života a zůstat Ti věrný, i když mi zakážou tak jednat. 
Osvoboď mě z pout klamu, kterému mohu čelit, abych hlásal pravé Boží Slovo. 



Pokryj nyní všechny tvé posvěcené služebníky svou vzácnou Krví, abychom zůstali odvážní, 
věrní a pevní v naší poslušnosti k Tobě, náš milovaný Spasiteli Ježíši Kriste. Amen." 

Neklesejte na mysli, moji milovaní posvěcení služebníci, neboť svár byl předpověděn a musí 
k němu dojít v poslední bitvě o duše. 

Miluji vás a budu teď vámi, když kráčíte se Mnou trnitou cestou na Kalvárii, aby mohlo být 
ještě jednou dosaženo spásy pro všechny duše. 

Váš milovaný Ježíš 

495. Mladé duše jsou Mi drahé a pláču nad tím, že mnohé z nich nikdy nebyly 
učeny Pravdě 
Úterý, 17. července 2012 v 19:50 
 
Má vroucně milovaná dcero, tvá mise musí zahrnout všechny Boží děti. Zejména toužím po 
duších mladých lidí a těch, kdo dovolili lidské inteligenci zacpat jejich uši vůči pravdě o mé 
existenci. 

Mladé duše jsou Mi drahé a Já pláču nad tím, že mnohé z nich nebyly nikdy učeny Pravdě. 

Svými rodiči, z nichž mnozí v Boha nevěří, byly přivedeny do propasti temnoty. 

Světlo, které hledají, je to, co jim nabízí falešný lesk všeho, co se třpytí. Jsou svedení 
hudbou, oblečením a zábavou, a to všechno je navrženo a uděláno, aby dráždilo jejich 
smysly. 

Oni Mě neznají. Mnozí o Mně nikdy neslyšeli, neslyšeli ani o naději, jakou představuji v jejich 
hledání budoucího štěstí. 

Lucifer, padlý anděl z vysoké serafínské hierarchie mého Otce, byl talentovaný hudebník. 

Jako Satan v dnešním světě pokouší hudbou mé mladé, citlivé duše. 

Hudba je jeho ničivou zbraní a používá jakýkoliv její druh, aby stáhnul malé, nevinné duše do 
své sítě klamu. 

Hudba je velkým Božím darem. Je ale také používána k maskování ohavné poslušnosti ke 
Zlému prostřednictvím lyrických textů, uctívajících šelmu. Velmi málo mladých duší chápe sílu 
hudby, nebo kdy je použita nesprávným způsobem. 

Prosím, naléhám na vás, pomozte Mi zachránit jejich malé duše. Přiveďte Mi je. Nikdy je 
nenuťte. Místo toho Mi zasvěťte malé děti touto modlitbou modlitební kampaně (67): 

Udržuj mé děti v bezpečí od krále lží 

"Prosím Tě, drahý Ježíši, abys držel mé děti v bezpečí od krále lží. Zasvěcuji tyto děti 
(jmenujte je zde)  tvému Nejsvětějšímu Srdci a prosím, abys skrze plášť ze své drahé Krve 
osvítil jejich duše a vzal je do bezpečí tvé milující náruče, aby mohly být uchráněny od 
veškeré škody. 

Prosím Tě, otevři jejich srdce a zaplav jejich duše tvým Duchem Svatým v čase osvícení 
svědomí, aby byly očištěny od každé nečistoty. Amen." 

Modlitba za ateisty během Varování. 



Vy, kdo říkáte, že jste ateisty, slyšte teď můj slib: Miluji vás a nikdy se nevzdám mého boje, 
abych vás zachránil ze sevření mistra klamu, Satana, který vás dělá slepým vůči Pravdě. Až 
přijde čas a kdy během Varování uvidíte vaše hříchy před vašima očima, prosím, říkejte tato 
slova: 

"Ježíši, ukaž mi Pravdu a zachraň mě od Zlého. 

Je mi opravdu líto mých hříchů a prosím Tě, abys mě nyní vzal a ukázal mi Světlo svého 
milosrdenství. Amen." 

Když se budete modlit tuto modlitbu, už nikdy nebudete znovu zmatení. Z vašeho srdce 
spadne tíha a najdete skutečný mír a pokoj. Vzpomeňte si na ta slova, až ten den přijde. Já 
vás neopustím. Podržím vás a ucítíte moji lásku, jak proniká vaše tělo a pak vám bude dán 
důkaz, po kterém jste tak dlouho toužili. 

Váš Ježíš 

496. Jakmile se Varování uskuteční, nastane mnoho zmatků 
Úterý, 17. července 2012 v 19:18 
 
Má vroucně milovaná dcero, čas teď běží rychle. Už jsem vás všechny nějakou dobu 
připravoval. 

Vy, moji následovníci, víte, co musíte udělat. Důležitá je vaše vlastní zpověď a od nynějška 
se musíte snažit, abyste k ní přistupovali každý týden. 

Buďte v pokoji. Mám radost z toho, jak se řídíte mými pokyny. Prosím, vracejte se stále 
k mým modlitbám modlitební kampaně a soustřeďujte se na modlitby k záchraně duší 
ostatních. 

Jakmile se Varování uskuteční, nastane mnoho zmatku. 

Všude budou lidé pokořeni takovým způsobem, že se to ani nedá popsat. 

Mnozí budou příliš rozrušení, než aby se ihned vrátili na svá místa do práce. Lidé v pozicích 
moci budou pochybovat o svých zákonech. 

Vrazi a kriminálníci ve vašich společenstvích budou pociťovat nesmírný zármutek a beznaděj, 
ale mnozí se budou kát za své hříchy. 

Moji kněží a jiní moji posvěcení služebníci okamžitě poznají, že tato poselství přicházejí 
z mých božských úst. 

Pak se vzchopí a budou následovat mé věrné stoupence, aby Mi pomohli připravit svět na 
můj Druhý příchod. 

Někteří mezi nimi budou vědět, že jsem to Já, kdo k nim hovoří, ale bude jim chybět odvaha, 
aby otevřeně hlásali mé nejsvětější Slovo. 

Časem jim budou dány milosti, aby obhajovali mé svátosti, až si uvědomí, že mají být 
znesvěceny. Tehdy budou mít důkaz pravosti těchto proroctví. 

Mnoho rodičů bude muset od této chvíle svým dětem nad sedm let vštípit do mysli důležitost 
modlitby a kajícnosti. Rodiče, máte povinnost učit své děti Pravdě. 



Po Varování budou jejich srdce otevřená mé lásce a musíte je stále vést v duchovních 
záležitostech. 

Postarejte se, abyste doma měli svěcenou vodu a kříž svatého Benedikta, spolu s pečetí 
živého Boha, zavěšené ve svých domovech. Budou chránit vaši rodinu. 

Řiďte se mými instrukcemi a všechno bude dobré. 

Má dcero, musíš teď jít a postarat se, aby Kniha Pravdy byla vydána tak rychle, jak je to jen 
možné. Je důležité, aby ji dostaly také duše, které nemají přístup k počítači. 

Neměj strach, neboť tě povedu a pošlu ti pomoc, abych zajistil, že bude poslána do celého 
světa. 

Jdi v míru. Jdi v lásce. Jsem vždy s tebou. 

Stojím po tvém boku v každém okamžiku tvého dne a vedu tě, i když si to neuvědomuješ. 
Jsem ve tvém srdci. 

Váš milovaný Ježíš 

497. Matka Spásy: Vaše tak zvaná tolerantní společnost se dívá s nevolí, když 
někdo říká, že věří v Ježíše Krista 
Středa, 18. července 2012 v 19:16 
 
Mé dítě, pláču v tomto čase kvůli tomu, že Boží děti mají strach nebo se cítí trapně, mají-li 
otevřeně projevit svou lásku k jeho Synu, Ježíši Kristu. 

Tak mnozí v dnešním světě, kdo milují mého Syna, jsou na rozpacích, mají-li na veřejnosti 
vyslovit jeho jméno ze strachu, že budou pokáráni. 

Vaše dnešní tak zvaná tolerantní společnost se dívá s nelibostí, když říkáte, že věříte v Ježíše 
Krista, Syna člověka a že věříte jeho učení. 

Přesto se mnozí nerozmýšlejí použít jeho svaté jméno mnohokrát za den, když pronášejí 
kletby. 

Jeho jméno je vyslovováno velmi často, ale ne takovým způsobem, jakým by mělo být. 

Tak mnozí se bojí mluvit otevřeně o své lásce k mému Synu ve světě, který přijímá 
křesťanství s nevolí. 

Dvě třetiny světa křesťanstvím opovrhují. 

Křesťané jsou zastrašováni, je jimi pohrdáno a jsou často pronásledováni jako žádné jiné 
náboženství na světě. 

Vyvolený lid Boží, Židé, také trpí a byli pronásledováni tím nejnelidštějším způsobem kvůli 
tomu, čím jsou – vybranou rasou. Brzy budou obráceni a tentokrát, napodruhé, Mesiáše 
přivítají, i když poprvé Ho přijmout nedokázali. 

Děti, nikdy nesmíte mít strach otevřeně projevit svou lásku k mému Synu. Když vyjádříte 
svou lásku k Němu otevřeně a nebojácně, lidé budou naslouchat. A pak, čím více budete 
hlásat jeho svaté Slovo, tím sebejistější se stanete. 

Potom dostanete více milostí, aby vám daly sílu k dalšímu kroku. 



Zanedlouho se už nebudete znepokojovat tím, co si ostatní o vás myslí. Přesto na ně uděláte 
dojem svou upřímností a mnozí se budou chtít dovědět více o mém Synovi. 

Nyní je čas, abyste řekli o milosrdenství mého Syna tak mnoha lidem, kolika jen můžete. 

Musíte jim říct o jeho Božím milosrdenství, o největším daru – Varování, který bude viditelné 
po celém světě. Potom, později, budou znát Pravdu a mnohem více jich bude chtít slyšet tato 
poselství z nebes. 

Děkuji ti, mé dítě, že jsi odpověděla na mé volání. 

Vaše milovaná Matka v nebi 
Matka Spásy  
 
498. Mé paže byly během mého ukřižování vytaženy z kloubních jamek a obraz 
turínského plátna to ukazuje 
Čtvrtek, 19. července v 07:00 
 
Má vroucně milovaná dcero, tajně se připravuje velký plán s cílem oklamat Boží děti a zničit 
důkaz o mé existenci. 

Brzy mnozí vystoupí, přestrojení za mé svaté oddané služebníky, aby se pokusili zničit víru ve 
Mne, vašeho milovaného Ježíše. 

Začnou se zpochybňováním mého narození, čistoty mé matky a mým vzkříšením z mrtvých. 

Všechny tyto aspekty budou démonizovat, vydávat je za falešné a předloží něco, co nazvou 
důkazem, aby zajistili, že tak mnoho křesťanů, jak je jen možné, začalo pochybovat o mém 
životě na zemi. 

Vymyslí lži o mém ukřižování a budou přinášet tvrzení o mém morálním charakteru.  

Potom začnou útočit na relikvie, zpochybňovat je a pokusí se je odhalit jako nic víc než 
pověru v myslích křesťanů. 

Pak je tady Turínské plátno, látka, která pokrývala mé mrtvé tělo v hrobě. Nakonec popřou, 
že je pravé a budou podporovat lži. 

Řeknou, že mé ruce jsou příliš dlouhé a začnou to zpochybňovat. Dosud nedokázali pochopit 
mučení, které mého tělo muselo vytrpět během ukřižování. Mé paže byly vytaženy 
z kloubních jamek a obraz na Turínském plátně to ukazuje. 

Potom se pokusí dokázat, že vzkříšení se nikdy nestalo. Řeknou, že to jsou všechno lži, tak 
odhodlaní budou, aby smetli všechny stopy o Mně. 

Potom se pokusí všem, kdo se během Varování obrátili, odepřít nejsvětější svátosti a Písmo 
svaté. 

Na většině míst Bibli zakážou. 

Potom představí novou falešnou knihu, ve které budou hlásat důležitost vzájemné lásky. 

Použijí lásku, kterou mají křesťané ve svých srdcích, dar Boží, aby s nimi manipulovali 
a nechali je přijmout poselství tak zvané lásky. 



Milujte jeden druhého, řeknou. Milujte teď náboženství jiných. Spojte se jako jedno 
náboženství a ukažte opravdovou lásku ke svým bratrům a sestrám. 

Bude v tom skryté poselství – milujte sebe. 

Milujte na prvním místě sebe a potom shledáte lehčím milovat svého bližního, to bude jejich 
poselství a to bude ta největší lež, kterou vás, moji následovníci, donutí spolknout. 

Milovat sebe před láskou k ostatním uráží Boha. 

Je to sobecké. Nenaslouchejte lžím. Přesto budou tak přesvědčiví, že mnozí uvěří tomu, co 
jim řekli a budou následovat vůdce tohoto jediného světového náboženství jako beránci na 
porážku. 

Tím, že toto nové světové náboženství pronikne do tak mnoha národů, bude tolerováno 
mnoha vládami. 

Nemilosrdně odstraní křesťanské zákony. 

Potom vytvoří zákony k zákazu všech náboženství, zejména křesťanství. 

Zavedou tresty pro ty, kdo nebudou reagovat na jejich požadavky. 

U kořene všeho toho zla bude komunismus. 

Ne snad proto, že komunismus propaguje ateismus. Ale proto, že propaguje nenávist 
k Bohu. 

Rusko a Čína budou vládnout nad mnoha národy, počínaje Evropou. 

Evropská Unie, šelma s deseti rohy, bude pohlcena druhou šelmou, brutálnější a mocnější. 

Pak se komunismus etabluje, dříve než se rozšíří všude po světě. 

Toto časové údobí nepotrvá dlouho. Bude krátké. 

Vaše modlitby zmírní jeho dopad, ale toto bylo předpověděno a stane se to. 

Modlete se, modlete se, modlete se za obrácení celého světa během Varování. 

Obrátí-li se většina duší, pak mnoho z Velkého soužení může být a také bude zmírněno. 

Váš Ježíš 

499. Světu bude brzy předložena nejpodlejší lež, které lidstvo v této chvíli 
nemůže rozumět 
Pátek, 20. července 2012 v 17:46 
 
Má vroucně milovaná dcero, tři a půl roku, doba Velkého soužení, začne v prosinci 2012. 

To je doba, ve které antikrist vystoupí jako válečný hrdina. 

Jeho duše byla předána Satanovi, který vlastní každou její část. 

Mocí, kterou bude vládnout, způsobí, že časem bude na něj pohlíženo nejen jako na 
mírotvorce, ale lidé si budou myslet, že jsem to Já, Ježíš Kristus, Spasitel lidstva. 

Časem také uvěří, že antikrist byl poslán, aby oznámil můj Druhý příchod. 



Proto tak mnoho ubohých duší s ochotou přijme jeho značku, znamení šelmy. 

Neboť on je v každém ohledu šelmou, kvůli způsobu, jakým se sám Satan bude v jeho těle 
projevovat. 

Uskuteční na obloze zázraky. 

Bude uzdravovat lidi. 

Bude hlavou nového světového náboženství. Spolu s falešným prorokem, který bude stát 
v čele vnějšího obalu katolické církve na zemi, budou těsně spolupracovat, aby oklamali 
všechny Boží děti. 

Světu bude brzy předložena nejzrádnější lež, kterou lidstvo, jako takovou, v této chvíli 
nemůže poznat. 

Proto vy, kterým byla dána Kniha Pravdy, tato svatá poselství, aby varovala lidstvo o těchto 
věcech, slyšte toto: 

Jejich plán bude tak vychytralý, že mnoho lidí bude oklamáno zdáním lásky a soucitu 
v ďábelských plánech, které představí světu. 

Antikrist a falešný prorok již spolu dokončují své plány na své zlovolné panství a první věc, ke 
které dají podnět, bude vystupňování války na Středním Východě. 

Antikrist bude hlavní osobou tahající nitky v pozadí. Pak vystoupí a nechá se poznat jako 
zprostředkovatel mírového plánu. 

A to bude chvíle, kdy svět jím bude okouzlen. 

Mezitím falešný prorok uchvátí moc uvnitř katolické církve. 

Ta bude velmi brzy vtažena do nového světového náboženství, zástěrky k uctívání Satana. 

Základním cílem této ohavnosti bude zbožňování sama sebe, a zavedení zákonů, které budou 
zahrnovat dvě věci: 

Zrušení svátostí a zrušení hříchu. 

Pravé svátosti budou dostupné jen od kněží a jiného křesťanského duchovenstva, kteří 
zůstali věrní Mně. Tyto svátosti budou nabízet ve zvláštních kostelech – v nouzových 
útočištích. 

Zrušení hříchu bude zavedeno schválením zákonů, které budou vypadat, že podporují 
toleranci. 

Ty zahrnou potraty, eutanazii a sňatky párů stejného pohlaví. Církve budou přinuceny povolit 
manželství párů stejného pohlaví a kněží budou nuceni je požehnat v mých očích. 

V tomto čase budou sloužit svou vlastní verzi mše svaté. Jejich oběť svaté eucharistie, kdy 
hostii znesvětí, se bude konat v katolických kostelech. 

Při takových mších přítomen nebudu, a budu také chybět v samotných kostelech, kde Mě 
budou takto zneuctívat. 

Pro mé následovníky budou všechny tyto skutečnosti velmi děsivé. Už nebudete moci mít 
užitek ze svátostí, s výjimkou od kněží ze zbytku mé církve na zemi. 



Z toho důvodu vám nyní dávám dary, jako plnomocné odpustky k odpuštění vašich hříchů. 
Pro katolíky to ale neznamená náhradu svaté zpovědi. 

To bude způsob, jakým budete moci zůstat ve stavu milosti. 

Ačkoliv miliardy lidí se během Varování obrátí, tato proroctví se přesto uskuteční. Ale mnoho 
z toho může být zmírněno modlitbou, aby se zmenšilo utrpení a oslabilo pronásledování. 

Vy, moji následovníci, nezapomeňte na to, že jste vždy ochraňováni Pečetí živého Boha. 

Musíte rozšířit tuto pečeť a dát ji tak mnoha lidem, jak je to jen možné. 

Prosím, pochopte, že vám říkám o těchto věcech, abych vás připravil na to, abyste mohli 
zabránit co nejvíce duším přijmout značku šelmy. 

Satan v duších, které přijmou jeho značku, použije svou moc, aby je posednul, a pak bude 
velmi těžké je zachránit. 

Moji následovníci, prostřednictvím této mise vám budu dávat pokyny na každém stupni této 
cesty. Nesmíte dovolit, aby do vašich srdcí vnikl strach, neboť to budu Já, kdo vás naplní 
odvahou, silou, odolností a důvěrou povstat s hlavami vztyčenými, až budete kráčet v mé 
armádě. 

Nezapomeňte, že Satan nemůže tuto bitvu vyhrát, neboť to se nikdy nemůže stát. 

Jen ti, kdo jsou obdaření Pečetí živého Boha a ti, kdo zůstanou věrní a pevně oddaní Bohu, 
mohou zvítězit. 

Váš Ježíš 

500. Boží láska bude zářit dolů na všechny, kdo prosí mého Otce, aby zabránil 
antikristu uvalit na lidstvo strašné utrpení 
Sobota, 21. července 2012 v 15:15 
 
Má vroucně milovaná dcero, vám, mým následovníkům, kteří mají obavy z času, který je 
před vámi, říkám: Uvědomte si, že veškerá moc leží v rukou mého Věčného Otce. 

Jeho jediným přáním je zachránit všechny jeho děti ze spárů šelmy. 

Žel, šelma, Satan, je nevěřícími odmítán jako výplod fantazie. 

On a jeho armáda démonů jsou všude a podněcují Boží děti hřešit v jejich myšlenkách, 
jednání a skutcích každou vteřinu dne. 

Můj Otec chce nejen zachránit duše každého svého jednotlivého dítěte, ale chce je také 
ochránit před pronásledováním antikristem. 

Moc k odvrácení, oslabení a zmírnění těchto zkoušek leží ve vašich rukou, moji následovníci. 

Vaše modlitby mohou zmírnit mnoho z tohoto utrpení, které je plánováno Satanovou 
armádou v nadcházejících rocích. 

Těm, kteří se vrátí zpátky k cestám Pána, Boha Nejvyššího, budou dány milosti, aby pomohli 
zhatit velkou část z těchto ohavných a zlých plánů, které jsou připravovány touto zlovolnou 
skupinou proti svým bratrům a sestrám. 



Boží láska bude zářit dolů na všechny, kdo poprosí mého Otce, aby zabránil antikristu uvalit 
na lidstvo strašné utrpení. 

Musíte se usilovně modlit, aby rychle skoncoval s falešným prorokem. 

Vám, mým následovníkům, budou dány mimořádné litanie v rámci modlitební kampaně 
k oslabení a zlomení jeho moci. 

Po Varování se je musíte modlit každý den a nejlépe během adorace nejsvětější eucharistie. 

Tyto litanie, připravené ke zničení antikrista a jeho armády, budou mocnou silou, a pokud se 
dostatečný počet duší spojí v těchto modlitbách, budou nástrojem k zastavení plánů, které 
chystá antikrist a falešný prorok. 

První litanie vám bude dána brzy. 

Zůstaňte silní a důvěřujte v mou lásku k vám, protože není mým přáním vidět vás trpět. 

Vše, co si přeji, je sjednocení lidstva v nové éře míru, která leží před vámi. 

To je vše, na co se musíte soustředit. Všechno utrpení bude smazáno a zapomenuto, až se 
před vámi otevře tato nová éra. 

Buďte trpěliví. Důvěřujte ve Mne a vězte, že láska mého Věčného Otce, kterou chová ke 
svým dětem je nepřekonatelná a mimo vaše chápání. 

Milujte a důvěřujte v jeho velikou lásku a vězte, že moc mého Božího milosrdenství je tak 
silná, že když zahalí celé lidstvo, miliardy lidí se obrátí. 

K tomu dojde, až moc Ducha Svatého, která zaplaví většinu Božích dětí, se stane pro 
antikrista nesnesitelným břemenem. 

Zjistí, že je těžké proniknout štít Boží armády. 

Proto se nikdy nesmíte vzdávat naděje. Boj za duše může být zkrácen a zmírněn, obrátí-li se 
dostatek duší a budou-li jednat podle mých pokynů. 

Miluji vás všechny a doufám, že Mi vždy důvěřujete. 

Váš Ježíš 

501. V tomto boji o duše zvítězíte a nebude trvat dlouho, než se objeví nový svět 
bez konce 
Neděle, 22. července 2012 v 19:00 
 
Má vroucně milovaná dcero, mnoho vybraných duší snášejí v této chvíli velké utrpení, jak se 
jejich srdce kvůli důtkám hříchu propojují s mým utrpením. 

Toto sjednocení utrpení, které nyní zakoušejí mnozí vizionáři, proroci a smírčí duše má 
zachránit duše těch, kteří zemřou během Varování ve smrtelném hříchu.  

Je to utrpení jako žádné jiné a pomůže porazit nepřítele během Varování. 

Má dcero, musíš pokračovat v uveřejňování mých poselství, i když je to pro tebe namáhavé. 

Neklid ve světě bude rychle vzrůstat a vypuknou nejen války, ale globální bankovní systém 
se pokusí zmocnit kontroly nad většinou světových měn. 



Bude panovat chaos a ekologické katastrofy budou na vzestupu, až ruka mého Otce 
dopadne, aby potrestala lidstvo za jeho slabost a otročení hříchu. 

Moji následovníci, vaše modlitby zažehnaly mnohá neštěstí, která by zničila města a země. 

Nesmíte se nikdy vzdát modliteb. Vytrvalostí a věrností ke Mně, vašemu Ježíši, se situace 
stane snesitelnější. 

Musíte zůstat silní během této doby konfliktů, protože velmi brzy se všechno změní. 

Přes zlobu Satanovy armády, rostoucí víra mé armády se postaví před ně a zastaví je v jejích 
pokusech zničit moji církev. 

Nepociťujte nikdy zklamání v této práci, i když se to někdy bude zdát beznadějné. Moje 
milosrdenství je velké. Má láska pokrývá všechny Boží děti. 

V tomto boji o duše zvítězíte a nebude trvat dlouho, kdy se objeví nový svět bez konce. 

To je vaše budoucnost, budoucnost světa, o který musíte usilovat. Satanovy dny jsou již 
téměř u konce. 

Radujte se, protože utrpení bude brzy zapomenuto. 

Váš Ježíš 

502. Matka Spásy: Dovolte mi jako Matce Spásy, což je můj poslední titul z nebes, 
abych vám pomohla  
Pondělí, 23. července 2012 v 16:36 
 
Mé dítě, údolí slz, zaplavující každý národ tak mnoha způsoby, bylo už mnohokrát 
předpověděno. 

Přesto neposlechli varování, která jsem dávala vizionářům po staletí. 

Někteří z těch, kdo znají zaslíbení Pána, jenž řekl, že přijde znovu vládnout ve světě bez 
konce, poznávají znamení. 

Většina lidí je nepozná, protože nezná evangelia. 

Děti, tyto časy jsou velmi těžké a matoucí. Já, vaše milovaná Matka, vám nabízím ochranu 
před Satanem, pokud byste jen o ni poprosily. 

Byla mi udělena moc ho rozdrtit. Když se budete dovolávat mé pomoci, mohu zmírnit vaše 
muka. 

Mé dítě, jeho vliv se stává zřetelný mnohým z vás, kteří otevřou své oči. 

Jeho zloba se projevila v mnoha Božích dětech. 

Vraždy, nesmyslná zabíjení, války, chamtivost, pronásledování, nemravnost a rozmáhající se 
hříchy, porušující všechna Boží přikázání, která zavedl Mojžíš, jsou zde na očích všem. 

Ti, kteří mají málo víry a říkají: "Cožpak na tom záleží?", si musí uvědomit škodu, kterou 
Satan páchá na jejich duších. 

On je jako těžce vyléčitelná nemoc. Když vás jednou zachvátí, vede k jiným nemocem, 
dokonce horším, než ta první, takže jedna léčba nepostačuje. 



Otráví duši, mysl a tělo tak rychle, že je velmi těžké se od něj osvobodit. 

Děti, vy si neuvědomujete, jak je mocný a pomstychtivý. Když jednou nakazí duši, už ji 
neopustí, takže tato duše téměř ztrácí rozum. 

V některých případech tyto duše už nekontrolují svoje vlastní nutkání. 

Jako Matka všech Božích dětí, mám moc pomoci vám zachránit vaši duši. 

Dovolte mi jako Matce Spásy, což je můj poslední titul z nebes, abych vám pomohla.  

Musíte se každý den modlit můj svatý růženec za ochranu a Satan vás a vaše milované 
nechá na pokoji. 

Nikdy nepodceňujte tuto modlitbu, neboť Satanova moc slábne, jakmile se ji modlíte. 

Děti, Boží moc je udělena těm, kdo volají mého Syna Ježíše, aby jim dal sílu přežít v těchto 
časech. Nemůže být vám dána bez toho, že byste o ni prosily. 

Zde je další modlitba modlitební kampaně (68), kterou se musíte modlit, abyste vyhledali 
ochranu před Satanem: 

Ochraňuj mě před vlivem Satana 

"Matko Boží, Matko Spásy, přikryj mě svým nejsvětějším pláštěm a ochraňuj mou rodinu od 
vlivu Satana a jeho padlých andělů. 

Pomoz mi vždy důvěřovat Božímu milosrdenství tvého milovaného Syna Ježíše Krista. 

Udržuj mě v mé lásce k Němu a nikdy nedovol, abych zbloudil od Pravdy jeho učení, bez 
ohledu na to, kolik pokušení mě potká. Amen." 

Modlete se, modlete se, modlete se vždy za ochranu proti Zlému, který způsobuje strašnou 
bolest, škody a trápení ve vašich životech. 

Tyto milosti nemůžete dostat, nebudete-li o ně prosit. 

Vždy mi důvěřujte, vaší Matce, neboť je mým posláním pomáhat mému Synu zachraňovat 
duše všech Božích dětí. 

Vaše milující Matka, Královna země 
Matka Spásy 
 
503. Proroctví daná Janovi a dosud neodhalená, budou nyní vyložena, aby 
probudila svět 
Úterý, 24. července 2012 v 17:39 
 
Má vroucně milovaná dcero, blízko je čas, kdy poslední tajemství Boha Nejvyššího budou 
odhalena celému světu. 

Tvůj hlas, má dcero, nakonec naplní Boží plán na zemi, aby odhalil pravdu o mém Druhém 
příchodu. 

Ty, má dcero, jsi sedmý anděl seslaný připravit Boží děti, aby obnovily svou víru a mohly tak 
být zachráněny.  



Když odhalíš tajemství v sedmi pečetích, které Já, Ježíš, Beránek Boží, nyní otvírám, tak 
mnoho lidí rozzuříš. 

Kruté lži, jichž se dopouštějí ti, kdo se vydávají za služebníky mé církve, budou odhaleny 
zvukem tvého hlasu. 

Každý hanebný čin, spáchaný pomocníky Satana, kteří se odvažují prohlašovat sebe za mé 
stoupence, bude odhalen. Každá lež bude odkryta, aby ji všichni viděli. 

Nová falešná církev, vytvořená antikristem, bude ukázána taková, jaká je. 

Teď, když boj o záchranu lidstva zesiluje, bude zmařeno každé úsilí oklamat Boží děti. 

Rouhání, vyslovená těmi, kdo nemluví v mém svatém jménu, uslyší všichni, i když mnozí 
nepřijmou Boží Pravdu, tak je nyní dávaná světu. 

Slova, tak dlouho skrytá a zadržené až do konce, se nyní řinou z mých úst. Nikomu nebude 
zabráněno Pravdu přijmout. Pravé Slovo bude odhaleno všem, jak se připravuji ještě jednou 
zachránit lidstvo od věčného zatracení. 

Proroctví daná Janovi a až dosud neodhalená, budou nyní vyložena, aby probudila svět. 

Evangelia budou znovu, po tak dlouhé době, šířena po celém světě. 

Slepí budou znovu vidět. 

Němí budou mluvit a Pravda se bude řinout jako med z jejich úst. 

Hluší budou poslouchat a Pravda jim přinese útěchu, která jim v jejich životech tak dlouho 
chyběla. 

Odpadlictví bude dostávat trhliny a hrubé duše, hladovějící po Pravdě, ji konečně přijmou 
s otevřenou náručí. 

Boží moc se nyní bude projevovat v každém koutu světa. 

Buďte si jistí, že zplozenci Satana a jeho pomocníci udělají vše, co budou moci, aby zabránili 
Boží lásce dát Knihu Pravdy světu. 

Budou proti ní bezmocní, i když to tak nebude vypadat. 

Nebe nyní čeká na chvíli, kdy shromáždí celé lidstvo pro můj slavný návrat. 

Nikdy Mě neopouštějte. Vítejte Mě, když vás připravuji na můj slavný Druhý příchod. 
Přiveďte vaši rodinu a pojďte do mé náruče, když se vás připravuji obklopit ochranou mých 
zvláštních milostí z nebe. 

Vybízím vás všechny, abyste rozpoznali poslední volání dávané vám mým sedmým poslem, 
majícího oprávnění odhalit význam sedmi polnic a obsah sedmé pečetě, zatímco chór andělů 
se připravuje, aby se proroctví naplnila. 

Váš Ježíš 

504. Láska je znamením od Boha. Nezáleží na tom, jakého jste náboženství nebo 
víry, láska může přicházet jen od Boha. 
Středa, 25. července 2012 v 23:30 
 



Má vroucně milovaná dcero, přeji si diskutovat o důležitosti lásky a ukázat, jak bez lásky by 
nemohl svět přežít. 
Bůh je láska. Láska přichází od Boha. Kde najdete lásku, okamžitě pocítíte přítomnost Boha.  

Téměř každý na světě pocítí někdy lásku. Láska osvobozuje duši a její čistota vám dává 
letmý pohled do hlubin lásky, kterou Bůh má pro každé ze svých dětí. 

Láska vítězí nad smrtí. 

Láska vítězí nad zlem. 

Láska je věčná. Nemůže zemřít, protože pochází z Boha a bude trvat na věky. 

Když na lásku v tomto životě zaútočí Zlý, který jedná skrze duše, pak trpí, chřadne a může 
být nahrazena lhostejností, nebo někdy nenávistí. 

Je to jen láskou, zejména jednoho k druhému, že se mír ve světě může rozvíjet. 

Bez lásky by lidé zemřeli a zplaněli. 

Když milujete dítě, pocítíte stejný druh lásky, jakou můj Otec chová ve svém srdci ke 
každému dítěti, narozenému v tomto světě jeho tvůrčím činem.  

Představte si muka rodiče, když se dítě pohřešuje. 

Smutek, starost a úzkost jsou úplně stejné jako ty, které zakouší můj Otec, když jeho děti 
sejdou z cesty a ztratí ponětí o pravdě jeho existence. 

Potom si představte hrůzu, kterou rodiče musí zakoušet, když se jejich dítě nedá najít. 

Co když je úplně ztracené? Je to hluboký žal, který můj Otec zakouší, když ztrácí své děti. 

Nic Ho neutěší, dokud je nebude moci znovu najít, nebo dokud se neobrátí a nepřiběhnou 
zase k Němu domů. 

Celé stvoření bylo postaveno láskou mého Otce. 

Jeho láska zaplavuje nebesa i zemi a je nesmírně mocná. 

Všechno bylo stvořeno jeho Boží láskou a šlechetností jeho srdce, aby se mohl rozdělit se 
svými dětmi o všechny zázraky stvoření. 

Jeho láska ke svým dětem nikdy nevyhasne. 

Zrada Luciferova, jemuž dal všechno, byla příčinou, že jeho láska k lidem nebyla opětována 
velkou částí lidstva. 

Ale jako vždy milující Otec, jeho láska je tak mocná, že nic nemůže nikdy zničit jeho lásku ke 
svým dětem. 

Jeho láska je taková, že každé lidské bytosti byla dána druhá příležitost. 

Varování, velký dar, schválený mým Otcem, je mimořádné volání z nebe. 

Toto volání, veliký nadpřirozený zázrak, dá každému možnost k záchraně – být zavolán 
a dostat klíč, který otevře dveře k Novému ráji na zemi. 

Neboť vy, kteří přijmete klíč k ráji, ve skutečnosti porazíte šelmu. 



Svět bude konečně zbaven zla, hříchu, utrpení a každé bolesti. 

Zavládne pokoj. 

Láska k mému Otci konečně rozkvete a vy všichni budete žít podle jeho Boží vůle. 

Láska je znamením od Boha. Nezáleží na tom, ke kterému náboženství či víře patříte, láska 
může přicházet jen od Boha. 

Je Světlem, přítomným v každé duši, dokonce i v těch, které jsou zatvrzelými hříšníky, neboť 
Bůh nikdy nezháší své Světlo. 

Uchopte ji pevně. Přijměte ji. Držte se lásky, neboť vás povede k Němu. 

Láska vás vysvobodí z temnoty. 

Váš Ježíš 

505. Smlouva se Satanem už téměř vypršela a brzy se musí stát dvě události 
Čtvrtek, 26. července 2012 v 23:55 
 
Má vroucně milovaná dcero, mnozí lidé ve skutečnosti nerozumí tajemství mého Druhého 
příchodu. 

Můj Druhý příchod je naplněním Nové smlouvy. 

Bude to stvoření dokonalého ráje, jaký byl láskyplně připraven pro Adama a Evu mým 
milovaným Otcem. V této době byly všechny věci na zemi v dokonalé harmonii a v souladu 
s Boží vůlí. 

Doba od mého ukřižování na zemi byla pro lidstvo bolestná kvůli panování Satana, který 
během této doby vládnul zemi. 

Smlouva se Satanem už téměř vypršela a brzy se musí uskutečnit dvě události. 

K vykoupení lidské rasy dojde během Varování. Počínaje touto chvílí, lidé, včetně těch, kteří 
nevědí nic o existenci Boha, přijmou Pravdu. 

Ostatní, kteří budou reagovat pomalu na tento velký zázrak, až jim bude předložen důkaz, se 
časem obrátí. Také oni budou hledat odpuštění za své hříšné životy. 

Potom přijde konečná fáze, posvěcení – konečná očista, aby celé lidstvo bylo způsobilé vejít 
do dokonalého ráje.  

Je to ráj, jenž byl původně obýván Adamem a Evou. Tehdy se Boží vůle mého Otce, kdy se 
všichni lidé budou milovat a respektovat vůli mého Otce – konečně naplní. 

Dříve, než se toto všechno stane, zdvihne se vlna odporu proti tomu, aby se vůle mého Otce 
konečně uskutečnila. 

Boží děti budou taženy do všech směrů. Ačkoliv Duch Svatý bude během Varování vylit na 
celý svět, Satan udělá vše, aby zastavil tuto celosvětovou zpověď. 

On a jeho zkažení stoupenci se také připravují na Varování. Jejich cílem bude přesvědčit 
každého, že se to nestalo. 



A tak pro mnoho lidí bude těžké otevřeně přijmout Boží lásku a existenci Nového ráje, dokud 
bude Satan kráčet po zemi. 

Svoboda přijde jen tehdy, až Satan bude vypovězen. 

Naneštěstí ti, kterým se nepodaří uvidět Pravdu a budou tvrdohlavě odmítat přijmout Boha, 
nikdy ráj neuvidí. 

Prosím, modlete se tuto modlitbu modlitební kampaně (69), za přijetí Boží vůle mého Otce: 

Modlitba k Bohu Otci, aby lidé přijali jeho Boží vůli 

"Bože, všemohoucí Otče, přijímám tvou Boží vůli. Pomoz svým dětem, aby ji přijaly. Zabraň 
Satanovi, aby odpíral tvým dětem právo na dědictví svého Otce.  

Nikdy nám nedovol, abychom vzdali boj za naše dědictví v ráji. 

Vyslyš naše prosby o vyhnání Satana a jeho padlých andělů. Prosím Tě, drahý Otče, abys 
svým milosrdenstvím očistil zemi a pokryl nás svým Duchem Svatým. 

Veď nás, abychom vytvořili tvou nejsvětější armádu, vybavenou mocí vyhnat šelmu navždy. 
Amen." 

Jděte v pokoji. 

Váš Ježíš 

506. Až má armáda dosáhne 20 miliónů, znásobím tento počet na miliardy 
Pátek, 27. července 2012 v 18:30 
 
Má vroucně milovaná dcero, mé přání sjednotit všechny mé následovníky pomocí těchto 
poselství do jediné armády, už přináší plody. 

Moje armáda se již zformovala a sjednotila mocí Ducha Svatého, který se šíří jako požár 
napříč světem. 

Vy, kteří jste přijali mé pokyny – i když si možná myslíte, že spolupracujete v malých 
skupinách, musíte vědět, že teď má armáda sestává z více než 25 000 obětavých bojovníků, 
kteří se modlí mé modlitby modlitební kampaně každý den. 

Vaše oddanost ke Mně, svému milovanému Ježíši, Mi přináší tolik útěchy a radosti, neboť 
vaše modlitby zachraňují každou vteřinu každého dne milióny a milióny duší. 

Kdybyste jen viděli jejich vděčnost, nikdy byste se nepřestali modlit, taková je síla vašich 
modliteb. 

Satan kvůli této misi trpí a udělá všechno, co je v jeho moci, aby ji překazil. 

Z tohoto důvodu nesmíte dovolit vnější zastrašování těmi, kteří vás obviňují z kacířství, aby 
vás zdrželi v rozšiřování mých poselství. 

Dovolíte-li jiným, kteří se pokoušejí vás ponížit, nebo se posmívat vaší víře, aby vás zmátli, 
pak bude moci být zachráněno méně duší. 

Berte tuto misi tak, jako byste pracovali v agentuře zahraniční pomoci, jako skupiny lidí, kteří 
jdou do zpustošených zemí, aby zachraňovali životy těch, kteří trpí hladomorem. 



Je životně důležité, abyste překonali všechny překážky a poskytli pomoc obětím. Jedna 
hodina zpoždění může rozhodnout o životě a smrti. Totéž platí o této misi. 

Dívejte se vpřed, nevšímejte si vměšování těch, kdo se budou pokoušet vás vrátit zpět, 
a kráčejte kupředu. 

Shromažďujte po cestě ostatní a veďte je k vítězství, k vítězství spásy. 

Vaše armáda se rozrůstá každým dnem. Držte se pevně mé ruky, dokud nedosáhneme 20 
miliónů, jak si přeji, které budou razit cestu v boji proti antikristovi. 

Až má armáda dosáhne 20 miliónů, znásobím tento počet na miliardy. A až se to stane, bude 
šelma konečně zničena. 

To je můj slib. Neboť velký počet dětí Boha, naplněných jeho Boží láskou, porazí zlo. 

Nezapomeňte, že láska je silnější než nenávist. Jen láska v nadbytku může vyhladit zlo. 

Váš Ježíš 

507. Je to hřích potratů, jenž přivodí pád mnoha národů, které budou kvůli němu 
přísně potrestány 
Neděle, 29. července 2012 v 20:10 
 
Má vroucně milovaná dcero, odpadlictví ve světě zmátlo mnoho Božích dětí, pokud jde 
o existenci hříchu. 

Mnohé duše, když přemýšlejí o hříchu, tak je okamžitě napadnou takové nejvážnější hříchy, 
jako je vražda. 

Hřích má mnoho podob. Naneštěstí, protože se hříchy nyní považují za chyby nebo povahové 
rysy, jsou dnes prostě pokládány za přirozenou slabost. Mnozí už nevěří, že nějaký hřích 
existuje. 

Potraty jsou po hříchu vraždy svého bližního tou největší formou genocidy na světě. Přesto 
jsou nejen tolerovány, ale vaše národy přijaly zákony, které je považují za nutnost. 

Je to právě hřích potratů, který přivodí pád mnoha národů, které budou kvůli němu přísně 
potrestány. 

Potrat je opovrženíhodný čin, který vyhlazuje celé generace Božích dětí, které se nemohou 
samy bránit. 

Nikdo nemůže zabít Boží dítě a vyhnout se přísnému trestu. 

Národy, které potraty legalizovaly, uvidí hněv mého Otce během Trestu. 

Budou vyhlazeny a nebude jim ukázán žádný soucit, právě tak, jako neukázaly výčitky 
svědomí vůči tomuto smrtelnému hříchu, když omlouvaly zabíjení Božích dětí v lůně matek. 

Volám ke všem, kdo se vychytrale pokoušejí považovat potraty za něco, co je nutné 
k ochraně práv matky. 

K zakrytí ukrutnosti potratu se používají lži, které se příčí Božímu zákonu. 



Pokud jde o tento hřích, tak kterýkoliv zákonodárce, lékař či jakákoliv osoba, která nějakým 
způsobem přispívá k tomuto ohavnému činu, je v Božích očích vinna a bude trpět trestem, 
který ji čeká. 

Těm, kteří schvalují popravy, říkám toto: 

Vy, kdo odsoudíte člověka k smrti, jste vinni stejným zločinem, jakým je možná vinen on. 

Jste v tomto případě vinni vraždou a to je smrtelný hřích. Nebylo vám dáno právo brát život, 
ani soudit. Jen Já, Ježíš Kristus, mám právo soudit. 

Kdokoliv, jenž přispívá ke smrti vraha výkonem popravy, bude trpět v ohních pekla na věky, 
pokud nepocítí výčitky svědomí. 

Tak mnozí z vás věří v zákon: "oko za oko". Jak pošetilí jste. Cožpak nepřijímáte Přikázání 
mého Otce?  

Nezabiješ! 

"Nezabiješ!" platí také pro agresivní armády, které vstupují do zemí, které jim nepatří, aby je 
ovládly. 

Platí pro armády, které střílejí a zabíjejí nevinné duše. Všechno to jsou vraždy. Je to proti 
Zákonu mého Otce. 

Jiné hříchy, jako chamtivost, chtíč, hanobení druhých, ošizení lidí o to, co je právoplatně 
jejich, pomsta a pomluva, všechny vedou ke všem ostatním hříchům. 

Stávají se přijatelnými ve vašem dnešním světě, protože vaší největší láskou je láska k sobě 
samému. 

Sebeuspokojení – lež, kterou vás vaši falešní učitelé donutili spolknout, je vaší cestou 
k hříchu. 

Říkají vám, že váš čas musíte trávit ukojením vašeho hladu po bohatství. 

Říkají vám, že se musíte starat sami o sebe – že vy jste tou nejdůležitější osobou ve vašem 
životě. Že musíte hledat všechno, co uspokojuje vaše smysly. Všichni ostatní přijdou na řadu 
až po vás. 

To vede k hamižnosti, sobectví, smyslnosti, a pak můžete být podněcováni spáchat smrtelný 
hřích. 

Hřích bude nyní přijímán vašimi národy jako nikdy dříve. 

Budou zavedeny zákony, které budou legalizovat smrtelné hříchy a běda těm, kdo budou 
něco namítat. 

Ti, kdo budou obhajovat takovou špatnost, vám řeknou, že tyto zákony mají chránit 
zranitelné osoby, i když ve skutečnosti všechno co dělají, je, že legalizují vraždy, potraty, 
manželství párů stejného pohlaví a uctívání falešných bohů. 

Dovolí pronásledování chudých a vyženou je do ulic, aby z nich udělali žebráky. 

Odhlasují zákony, kterými vás přinutí přestat praktikovat vaše náboženství. Tím, že byste je 
praktikovali, porušili byste zákon – a dopustili se zločinu v jejich očích. 



Jak už jsem vám řekl dříve, váš svět je tak plný nepravd, že dobro je předkládáno jako zlo 
a zlo jako dobro. 

Váš svět je postaven na hlavu a jako výsledek hřích jen kvete. 

Naléhám na vás, abyste se vrátili a studovali Desatero přikázání. Buďte jich poslušní a žijte 
tak, jak se od vás očekává v očích mého Otce. 

Když porušíte přikázáni Desatera, zhřešíte. Budete-li tvrdit, že jisté hříchy jsou přijatelné, 
budete vzdorovat mému Otci. 

V současném světě je poslušnost k Božím zákonům slabá a křehká. Moji posvěcení služebníci 
neřekli dost rázně mnoha Božím dětem o následcích hříchu. 

Tolerance hříchu je ten největší hřích ze všech. 

Tolerance je vychytralá lež, zasazená do mysli lidí králem lži, Satanem. 

Tolerance je jinou cestou k ospravedlnění hříchu, aby vyhovoval lidské slabosti podléhat 
pokušení Satana. 

Probuďte se a přijměte hřích jako takový, čím je. 

Diskutujte mezi sebou a obhajujte hřích, jak chcete, přesto nebude nikdy přijatelný v očích 
mého Otce. 

Abyste mohli vejít do ráje, musíte být bez hříchu. 

Abyste byli bez hříchu, musíte se kát. 

Abyste se káli, musíte ze všeho nejdříve přijmout Desatero přikázání. 

Pak musíte ukázat upřímné výčitky svědomí. 

Upřímné výčitky svědomí mohou být pocítěny jen těmi, kteří se přede Mnou pokoří. 

Jen pak může být hřích odpuštěn. 

Jen potom budou duše způsobilé vejít do království mého Otce. 

Váš Spasitel 
Ježíš Kristus 
 
508. Moje katolická církev byla roztrhána na kusy, přesto duše mé církve nebude 
nikdy uchvácena, nebo pozřena Satanem 
Pondělí, 30. července 2012 v 01:00 
 
Má vroucně milovaná dcero, když jsem v zahradě Getsemanské prožíval agonii, největší 
hrůzou, kterou Mi ukázal Satan, byla nevěrnost katolické a apoštolské církve v posledních 
časech. 

Tehdy Satan, jenž Mě mučil vizemi budoucnosti, Mi ukázal vlažné služebníky církve v těchto 
vašich časech. 

Ovládnutí svou tolerancí k hříchu dovolili pýše a zdánlivým pravdám, aby je oslepily vůči Boží 
Pravdě. 



Jejich oddanost světským aktivitám způsobila, že mnozí z mých posvěcených služebníků už 
nemají ve svých duších soucit a pokoru nutnou k tomu, aby vedli mé následovníky ke 
svatosti, která je vyžadována, aby jejich duše byly zachráněny. 

Tak mnozí se obrátili proti Mně, i když říkají, že milují Boží děti. 

Tím, že ve jménu Božím prosazují toleranci, předkládají falešné učení, které maskuje Pravdu. 

Tito rozkolníci v mé církvi na zemi, kteří tvrdí, že vytvářejí nový typ stoupenců ve jménu 
katolické církve, ale popírají mé učení, jsou pokoušeni Satanem, který chce mou církev zničit. 

On, Zlý, již způsobil strašný hřích zkaženosti mé církve a teď, když přibíjí moji církev na kříž, 
chce zatlouct poslední hřeb a uvrhnout do pekla mé posvěcené služebníky, jednoho po 
druhém, kteří znesvěcují Slovo tím, že usnadňují přijetí hříchu mezi Božími dětmi. 

Jejich hřích -  že Mě bijí do tváře tím, že přede Mnou vystavují na odiv necudnosti, o kterých 
tvrdí, že jsou Bohem přijímané a tolerované, bude přísně potrestán. 

Opovažují se, skrze hřích pýchy a klamu, svádět duše z cesty a vést je do brlohu temnoty, 
bez toho, že by pochopili, jak je odsuzují do ohnivého jezera. 

Mnoho z mých posvěcených služebníků bylo svedeno a nevědí o tom. Přesto mnozí takoví 
služebníci, pokud jsou čestní sami k sobě, jsou zmatení. 

Pak jsou zde ti, kteří předstírají, že jsou moji posvěcení služebníci, ale přicházejí z jiné strany. 
Otroci šelmy, kteří se sami záměrně vydávají za mé pomazané kněze. 

Způsobují Mi strašné útrapy. Nejen tím, že kazí duše, ale také proto, že vědomě uzavřeli 
smlouvu se Satanem, který je pohltí. 

Na mých oltářích, před nejsvětější svátostí, provádějí odporné činy, ale jen málo z nich ví, co 
dělají. Přesto, jak Já jen toužím po jejich duších. 

Moje katolická církev byla roztrhána na kusy, přesto duše mé církve nebude nikdy uchvácena 
nebo pozřena Satanem. Ale služebníci mé církve mohou být svedeni a zničeni šelmou. 

Je čas, abych zasáhnul a pomohl jim překonat tato strašná muka. 

Potřebuji vás, mé následovníky a posvěcené služebníky, kteří chápou, co se děje, aby se 
modlili tuto modlitbu modlitební kampaně (70):  

Modlitba za duchovenstvo, aby zůstalo pevné a věrné svatému Slovu Boha 

"Ó, drahý Ježíši, pomoz tvým posvěceným služebníkům poznat rozkol v tvé církvi, až se 
odhalí. 

Pomoz tvým posvěceným služebníkům, aby zůstali pevní a věrní tvému svatému Slovu. Nikdy 
nedovol světským ctižádostem, aby zakalily jejich čistou lásku k Tobě.  

Dej jim milosti, aby zůstali čistí a pokorní před Tebou a ctili tvou nejsvětější přítomnost 
v eucharistii. Pomáhej jim a veď všechny ty posvěcené služebníky, kteří mohou být vlažní ve 
své lásce k Tobě, a znovu zažehni oheň Ducha Svatého v jejich duších. 

Pomoz jim, aby rozpoznali pokušení kladené před ně, aby je rozptylovalo. Otevři jejich oči, 
aby vždy viděli Pravdu. Požehnej jim, drahý Ježíši v tomto čase a pokryj je svou vzácnou 
Krví, abys je ochránil od úhony. 



Dej jim sílu, aby odolali svodům Satana, kdyby je znepokojovala chuť k popírání existence 
hříchu. Amen." 

Moji posvěcení služebníci jsou páteří mé církve. 

Jsou první linií, která v tomto čase čelí strašnému náporu útoků ze strany Satana. 

Pomozte Mi je uvést na cestu záchrany zbytku mé církve, která směřuje k rozkolu, jenž bude 
už brzy vyvolán falešným prorokem. 

Shromážděte se a modlete se za jednotu mých posvěcených služebníků, kteří musí udržet 
mou církev silnou ve dnech, které jsou před vámi. 

Váš Ježíš 

509. Matka Spásy: Neschopnost veřejně oznamovat Slovo mého Syna znamená, 
že Bůh byl zapomenut 
Úterý, 31. července 2012 v 18:10 
 
Mé dítě, pronásledování, které zakoušíš, je vyvoláno zveřejněním Knihy Pravdy. 

Zlý ti klade překážky do cesty a nezastaví se před ničím, aby tě zlomil. 

Je důležité, aby sis nevšímala potměšilých lží, které jsou ti neustále předkládány těmi, kdo 
tvrdí, že znají lépe Boží Slovo. 

Jejich odmítnutí těchto poselství není důležité. Jedině Slovo mého Syna je tím, na co máš 
reagovat a na nic jiného. 

Musíš mít důvěru v mého Syna a zachovat mlčení, když ti, kdo jsou zaslepeni lžemi, se 
pokoušejí s tebou diskutovat, abys udělala chybu. Neposlouchej je. Neodpovídej. Místo toho 
prostě hlásej Slovo Boží. 

Mé dítě, tak mnoho následovníků Krista v tomto čase trpí. Jejich hlasy jsou jen šepoty ve 
světě, který jásá nad nádherou světských zázraků. 

Pravda Božího Slova už není nadále otevřeně hlásána dokonce ani služebníky Božími 
v kostele. 

Cítí se trapně, když jsou viděni, jak otevřeně hlásají Pravdu a beznadějně bloudí, pokoušejíce 
si najít cestu ve zmatku, který způsobilo zesvětštění. 

Pohoršení, které je vyvoláno tím, že se o Bohu, nebo o mém milovaném Synu zmíníte na 
veřejnosti, je široce rozšířené. Velmi málo duší má dost odvahy k tomu, aby se vzchopily 
a samy sebe prohlásily za Kristovy vojáky. 

Dokonce i svaté duše jsou bojácné to udělat ze strachu, že pohorší pohany. 

Neschopnost veřejně oznamovat Slovo mého Syna znamená, že Bůh byl zapomenut. 

Jak pláču, když vidím ubohé malé děti, které jejich strážci zanedbali v rozvíjení jejich duší. 

Chybí jim pokrm Ducha Svatého, protože je nikdo nenaučil, jak vyjádřit jejich lásku k Bohu. 
Mnohé z nich v Boha Otce nevěří. To Ho rmoutí. 

Tobě, mé dítě, byl svěřen těžký úkol. Když ohlásíš světu obsahy těchto poselství z nebe, 
bude na tebe zaútočeno ze tří stran. 



Těmi, kteří věří v Boha, ale odmítají naslouchat Božímu Slovu, jak je nyní dáváno světu. 

Těmi, kdo tvrdí, že jsou vůdci v církvi mého Syna na zemi, ale odmítají naslouchat, protože 
nepřijímají proroctví. 

A pak těmi, kteří vůbec v Boha nevěří. 

Tvůj hlas bude i nadále padat do hluchých uší, ale to tě nesmí zbavovat odvahy. 

Vše, co musíš dělat, je, ve všem poslouchat mého Syna a ponechat vše v jeho svatých 
rukou. 

Časem budou naslouchat. Až to udělají, pak mnoho duší se obrátí k mému Synu s láskou 
a radostí ve svých srdcích. 

Nesmíš nikdy váhat nebo otálet s tvou odpovědí na žádost mého Syna zajistit, aby každý ve 
světě dostal v tomto čase Slovo Boží. 

Prosím všechny Boží děti, aby nyní odpověděly na moji výzvu a prokázaly věrnost svatému 
Slovu mého Syna. On miluje všechny Boží děti a přeje si připravit každou duši na jeho dlouho 
očekávaný Druhý příchod. 

Nezapírejte Ho. Přijměte jeho ruku milosrdenství dříve, než bude příliš pozdě. 

Vaše milující Matka, Královna Země 
Matka Spásy 
 
510. Dovolte Mi pozvednout vás ze všeho zla a přivést vás do bezpečí, daleko od 
antikrista 
Úterý, 31. července 2012 v 20:00 
 
Má vroucně milovaná dcero, slyš Mě teď, kdy tě informuji, že můj čas je už skoro nad 
světem. 

Váš čas je už krátký, protože dny temnoty ubývají a přichází nový úsvit, nový začátek. 

Všechny vaše slzy strachu a útrap jsou už skoro pryč a zbývá už jen málo času, než přijde 
nádherná éra pokoje. 

Obnova mého království na zemi se zanedlouho uskuteční a má vláda nad všemi Božími 
dětmi nahradí obléhání Satanem. 

Moji následovníci, váš zmatek, pokud jde o pravost mého volání k vám, se rozplyne. 

Všechno se stane jasné, jako krystalicky čistá voda ze zdroje z mého nebeského těla, která 
tryská, aby strávila srdce všech Božích dětí. 

Světlo Pravdy zapálí svět přes stále rostoucí temnotu, která se jako hnisavá choroba usadila 
v každém koutu země. 

Brzy vás Pravda osvobodí, odstraní všechny vaše pochybnosti, vaše úzkosti a zanechá ve vás 
pocit jasu v mysli i duši. Potom, naplnění mým Duchem Svatým, se uskuteční celosvětové 
obrácení. 

Budou obnoveni ti, jejichž víra je slabá a pravda nové křesťanské armády uvidí světlo dne. 



Naděje, láska a modlitba vám budou dávat sílu, zatímco povedu svět k novému dědictví, 
které vám bylo slíbeno už před tak dlouhým časem. 

Vám, kdo máte z mých poselství strach, pravím – připomínejte si prostě toto: 

Svět, který vás čeká, je velkým darem pro vás a vaši rodinu. Je to ráj, po kterém byste měli 
toužit, protože nic na zemi, jak ji znáte, se mu nemůže rovnat. 

Milujete-li Mne, pak věřte v mou dobrotu, mou Lásku, můj slib přivést vás do slavného 
dědictví, pro které jste se zrodili. 

Vzdejte se nyní všech svých starostí a obav. 

Dovolte Mi vás pozvednout ze všeho zla a přivést vás do bezpečí, daleko od antikrista. 

Modlete se tuto modlitbu modlitební kampaně (71):  

Modlitba za ochranu před pronásledováním. 

"Ó, Ježíši, zachraň Boží děti před antikristem.  

Ochraňuj nás od plánů ke kontrole země.  

Pane, zachraň nás od pronásledování.  

Ochraňuj temné duše před antikristem, aby mohly být ve tvých očích vykoupeny. 

Pomoz nám v naší slabosti. Posilni nás v duchu, abychom se vzpřímili a vedli jeden druhého, 
až budeme kráčet ve tvé armádě k branám ráje. 

Potřebuji Tě, drahý Ježíši. 

Miluji Tě, drahý Ježíši. 

Oslavuji tvoji přítomnost na zemi. 

Vyhýbám se temnotě. 

Zbožňuji Tě a vzdávám se Ti tělem i duchem, abys mi mohl odhalit pravdu tvé přítomnosti, 
abych měl vždy důvěru ve tvé milosrdenství po všechny časy. Amen." 

Jděte teď a připravte vaše duše, aby zůstaly silné a Mi věrné, zatímco vás povedu k věčnému 
životu. 

Váš Ježíš  

511. Matka Spásy: Prosím všechny Boží děti, aby ještě jednou zasvětily měsíc 
srpen k záchraně duší 
Středa, 1. srpna 2012 v 16:45 
 
Mé dítě, v blízké budoucnosti budeš svědkem mnoha změn ve světě, z nichž mnohé ti už byly 
v minulosti odhaleny. 
 
Bude mnoho ničení, mnoho nepokojů a trestů, a všechny z nich přijdou kvůli hříchu lidstva. 

Prosím všechny Boží děti, aby ještě jednou zasvětily měsíc srpen k záchraně duší. 

Musíte udělat následující:  



Jděte každý den na mši svatou a přijímejte svatou eucharistii. 

Potom každý den ve tři hodiny odpoledne se modlete růženec Božího milosrdenství. 

Vy, kteří můžete – byste se měli jeden den v týdnu postit. 

Mé děti, budete otřeseny, až tyto změny přijdou, ale nesmíte se nikdy bát ruky mého Otce, 
jste-li věrní učení jeho milovaného Syna, Ježíše Krista. 

Prosím, v příštích měsících mějte Pečeť živého Boha ve svých domovech nablízku, neboť se 
toho hodně stane. 

Tělo mého Syna, Ježíše Krista, přítomné v jeho církvi na zemi je hanobeno a bude strašně 
trpět. 

Mnoho plánů jak svrhnout církev mého Syna je již v běhu a ta se velmi brzy zhroutí. 

Uvidíte nyní i jiné události, které byly předpověděny, v podobě přírodních katastrof, až ruka 
mého Otce dopadne v trestu na národy, jejichž hříšné zákony nebudou déle tolerovány. 

Modlete se, modlete se, modlete se v tomto čase za duše, které mohou trpět během těchto 
událostí. 

Využijte tento měsíc k modlitbám za všechny duše, které mohou zahynout ve válkách, 
zemětřeseních, nebo v přicházející celosvětové zpovědi – ve Varování. 

Děti, moje srdce je těsně spojeno s vaším, a spolu musíme usilovně pracovat, abychom 
zachraňovali duše. 

Modlitbou za záchranu duší vykonáváme svatou vůli mého Otce. 

Vaše milovaná Matka 
Matka Spásy 
 
512. Bůh Otec: Tak jako můj Syn byl ukřižován, tak také jeho církev na zemi bude 
ukřižována 
Čtvrtek, 2. srpna 2012 v 22:06 
 
Má nejdražší dcero, zkouška církve mého Syna na zemi již začala. 

Brzy začne bičování a pronásledování. 

Stejně jako můj Syn byl ukřižován, jeho církev na zemi bude také ukřižována. 

Útrapy jsou už na cestě. 

Můj Syn byl poslán, aby zachránil lidstvo od ohňů pekla. 

Jeho smrt na kříži, strašná a bezcitná krutost, byla Mnou dovolena jako prostředek nabídnout 
mým dětem budoucnost. Tělo mého Syna se stalo jeho církví na zemi. Jeho kněží a 
posvěcení služebníci zaujali místo jeho apoštolů. 

Nyní, kdy se vrací znovu, aby vykoupil lidstvo a vznesl nárok na mé vzácné děti, aby mohly 
vejít do mého ráje, se historie bude opakovat. 

Můj Syn kázal Pravdu a shromáždil hodně lidí, kteří se řídili jeho učením a o jeho Slovu 
nepochybovali. 



Pak byl zrazen těmi, kteří Mu byli blízcí a v řadách jeho stoupenců Mu byli oddaní. 

Jeho církev, katolická církev, byla také zrazena zevnitř, ze svých vlastních řad. 

To způsobilo Satanovo pokušení, a za smrt mého Syna bylo zodpovědné velké zlo. 

Umírání jeho dnešní církve začalo už před nějakým časem. Jako tomu bylo u mého Syna, 
mnoho následovníků věrných svatému Slovu, ustanoveného Mnou, Ho opustilo. 

Potom začal soud, ve kterém byl můj Syn obviněn z kacířství. A tak také církev mého Syna 
bude trpět stejným osudem. 

Kvůli zkaženým mezi těmi, kdo spáchali těžké zločiny proti lidstvu, mnozí věrní následovníci 
opustili církev. 

Jeden po druhém opustili mého Syna a odhodili jeho učení. 

Soud nad církví mého Syna na zemi přiměl jeho kněze k mlčení, když měli bránit učení mého 
Syna. 

Mají strach, že pohorší ty, kdo odmítají mého Syna kvůli hříchům těch, kteří jsou mezi nimi. 
Církev mého Syna čelí největší zkoušce ze všech, dosud nikdy neviděné od ukřižování mého 
milovaného Syna. 

Jeho církev je nemilosrdně zesměšňována, nejen jejími vnějšími nepřáteli, ale jejími nepřáteli 
zevnitř. 

Trnová koruna bude nyní nasazena na hlavu církve mého Syna a jen málo jeho stoupenců 
bude stát při něm. 

Tak jako apoštolové mého Syna, s výjimkou Jana, Ho opustili během jeho soudu a popravy, 
tak také ti, kteří zaujímají vysoká místa ve Vatikánu, opustí mého svatého vikáře. 

Jako hlava katolické církve bude nucen kráčet strašlivou cestou nemilosti, přestože na něm 
neleží žádná vina. 

Když bude mrskán, opovrhován a zesměšňován, nebude to proti němu, na něhož zaměří 
svoji zlost. Bude to proti Pravdě církve, křesťanské církve, zformované díky oběti mého Syna, 
na kterou budou vylévat svoji nenávist. 

Křesťanství bude bičováno po celém svém těle, v každé zemi, na každém místě bohoslužeb, 
dokud nepadne vyčerpáním. 

Když bude vedeno cestou na Kalvárii, právě tak, jako byl veden můj Syn, bude spoutáno 
a zajištěno provazy, aby se mu znemožnilo uniknout mukám. 

Potom, až bude stoupat na pahorek, bude po něm házeno kameny, pliváno a posměšně 
pokřikováno po celou cestu na vrchol. 

Pak bude přibito na kříž. 

Ti, kteří obviňují církev za její hříchy proti nevinným, projeví jen málo soucitu, až odsoudí 
hlavu církve mého Syna. 

Obviní jej za hříchy jiných, způsobené pokušením Satana. 



Až přibijí církev mého Syna na kříž, pošlou stovky stráží, podobně jako šest set vojáků, kteří 
stáli na Kalvárii, aby zajistili, že ani kousek Těla neunikne trestu. 

Ani jediný služebník jeho církve, který jí veřejně vyzná věrnost, nebude moci uniknout. 

Až církev bude ukřižována, postarají se, aby byla zbavena potravy a vody až do jejího 
posledního výdechu. 

Všichni její stoupenci, stejně tak, jako to bylo s apoštoly mého Syna, nebudou nikde vidět. 

Budou se schovávat ze strachu z odvety. 

V tom, co se bude zdát jako její poslední výdech, všechno zmlkne, dokud jásot těch, kteří 
církev ukřižovali, neohluší celý svět svou falešnou doktrínou. 

Hlas nové hlavy církve, podvodníka, falešného proroka, se bude rozléhat. 

Všichni s úlevou padnou na tvář v díkůvzdání ke Mně, Bohu Nejvyššímu. Neboť se to bude 
podobat novému začátku. 

To bude čas, kdy oltáře v této církvi už nebudou ozdobeny přítomností mého Syna, protože 
tomu tak být nemůže. 

To bude čas, kdy dopadne má ruka, aby přinesla trest. 

To bude čas, kdy začne bitva u Armageddonu. 

To bude čas, kdy skrze mého Syna přijdu Já, abych zachránil duše. 

Neodmítejte toto proroctví. 

Neukrývejte se za falešné jistoty, neboť ten den musí přijít. 

K ukřižování církve mého Syna musí dojít kvůli poslední smlouvě. 

Ale potom slavné vzkříšení mé církve, nového Jeruzaléma, osuší všechny slzy a nechá 
zapomenout na všechno utrpení a tehdy, přijde nová éra. 

Vždy důvěřujte mému Synu. 

Nikdy se nebojte, neboť Já jsem váš Otec a přijdu, abych obnovil zemi a shromáždil všechny 
mé děti v tomto posledním zázraku, předpověděnému v knize Daniel. 

Děti, Kniha Pravdy je vám nyní zjevena, jak bylo slíbeno. 

Neodmítejte můj Boží zásah, neboť Já říkám Pravdu. 

Bůh Nejvyšší 

513. Disidentům v katolické církvi: Když zhanobíte zákony mé církve, budete 
potrestáni 
Pátek, 3. srpna 2012 v 16:45 
 
Má vroucně milovaná dcero, země se bude brzy otřásat, až se hněv mého Otce vylije na 
národy, které vzdorují zákonům mého Otce. 
 



Nebude jim poskytnuto žádné milosrdenství, neboť jeho trpělivost je zkoušena až do 
krajnosti. 

Jejich hříchy zahrnují potraty, vraždy, zákony pokoušející se podkopat křesťanství, manželství 
párů stejného pohlaví a zbožňování falešných bohů. 

Pak jsou disidenti v mé církvi, kteří hrozí, že se Mě zřeknou. 

Pokoušejí-li se vzdálit od mé církve a snaží-li se zavádět nové zákony navzdory mé svaté vůli, 
zříkají se Mě. 

Vyženu je teď pro jejich nevěrnost. Jejich pokusy zavést zákony založené na hříchu pýchy, 
smyslnosti a světské ctižádosti, nebudou tolerovány. 

Mysleli si snad, že by jim bylo dovoleno odtáhnout Boží děti od mé církve na zemi a vyhnout 
se ruce mého Otce? 

Mysleli si snad, že jsou nad zákony mého Otce? 

Oni nemilují Boha, milují sebe. 

Postrádající pokoru, jejich veřejné odmítání zákonů katolické církve Mě znechucuje. 

Jejich hanebné požadavky, když se snaží donutit mou církev přijmout zákony, které Mě 
urážejí, znamenají, že se sami uvrhli do temnoty. 

Jejich církevní sliby jsou bezvýznamné. 

Jejich závazek ctít a poslouchat mou církev byl zničen. 

Nebudou-li se kát a nevrátí se zpátky do mého Těla, mé církve na zemi, nemají právo 
nazývat sami sebe služebníky v mé církvi. 

Byli jste varováni. Vykážu vás do pustiny. 

Zhanobíte-li zákony mé církve, budete potrestáni. 

Váš Ježíš 

514. Když farizeové úmyslně podplatili lháře, aby popírali mé zmrtvýchvstání, 
odepřeli generacím Židů právo na Pravdu 
Sobota, 4. srpna 2012 v 10:35 
 
Má vroucně, milovaná dcero, před tím, než se lidstvo bude moci opravdově svěřit do náruče 
Boha, musí pochopit slabost lidské přirozenosti. 
 
Vy, kdo jste Mi věrní – vaše víra a láska ke Mně, vašemu Spasiteli, Mi přináší velkou radost. 

Ale když říkáte, že Mě milujete, to v sobě nese velkou zodpovědnost. 

Nikdy nezapomeňte, že slabost vaší přirozenosti, ačkoliv vámi nezaviněné, protože jste se 
narodili s dědičným hříchem, může způsobit, že zhřešíte ve chvíli, kdy to očekáváte nejméně. 

Když duše těch, kdo říkají, že Mě milují, dosáhne takového stupně, že jsou stravováni láskou 
ke Mně, tehdy musí být opatrní. Někdy to v nich vyvolá pocit, že jsou pozvednutí v mých 
očích, což je pravda, protože jsou. 



Ale potom přichází pokušení vidět ostatní v méně lichotivém světle. 

Mohou být v pokušení ne právě jen pociťovat soucit k těm ubohým duším, které jsou 
v temnotě, nebo jsou zmatené, ale dívat se na ně svrchu. 

Někdy jim jejich silná víra a znalost Písma dává falešný pocit jistoty. 

Myslí si, že znají všechno, pokud jde o učení církve, mé církve, mého Těla na zemi. 

To se stalo farizeům. 

Mysleli si, že znají všechno o Božích zákonech. O lásce Boží. 

Nepochopili, co proroctví tak jasně předpověděla o příchodu Mesiáše. To způsobilo, že 
odmítli Krista, Syna živého Boha, když přišel, jak bylo slíbeno. 

Jejich krutost vůči Mně, Ježíši Kristu, Synu člověka, byla v naprostém rozporu s láskou, 
o které prohlašovali, že ji chovají k Bohu. 

Kdyby Boha skutečně milovali, nikdy by nezacházeli se žádným Božím dítětem tak, jak to 
udělali. 

Jejich mysl byla uzavřená proroctvím, danými světu proroky, kteří hlásali Pravdu. 

Pravda je taková, že všechna proroctví budou naplněna, jak slíbil Bůh. 

Oni odmítli Mesiáše, zaslíbeného, aby přinesl budoucí spásu celému lidstvu. 

Následovně, skrze jejich lži, když úmyslně podplatili lháře, aby popírali mé zmrtvýchvstání, 
farizeové odepřeli generacím Židů právo na Pravdu. 

Moje smrt na kříži jim nestačila. Chtěli se ujistit, aby později o Mně, Vykupiteli lidstva, 
nezůstala žádná stopa. 

Pak se vrátili zpět a uvedli Boží děti do falešné víry, ve které se Pravda stala lží. 

Mějte na paměti, že Boží proroctví se vždy vyplní. 

Můj Druhý příchod se teď naplňuje. Tentokrát vůdci křesťanských církví Mě zapřou, tak jako 
to udělali farizeové. 

Budou mučit Mě, mé proroky, mé lidi a kohokoliv, kdo se odváží šířit pravdu o mém Druhém 
příchodu. 

Nezapírejte Mě tentokrát. 

Otevřete svá srdce. 

Naslouchejte Mi pozorně, neboť vás připravuji na poslední kapitolu spásy světa. 

Váš Ježíš 

515. Věříte-li v existenci Satana, pak vězte, že vše, co je na světě nespravedlivé a 
zlé, přichází od něj 
Neděle, 5. srpna 2012 v 17:40 
 
Má vroucně milovaná dcero, volám ke všem, mladým i starým, kteří si nejsou jistí svou vírou 
v Boha. 



 
Obracím se na ty, kdo ve Mne opravdu věří, ale nemluví se Mnou, nebo nevyužívají svátosti, 
nebo nenavštěvují pravidelně kostely, aby Mě uctívali.  
 
Miluji vás. Nikdy vás neopustím a už brzy dostanete mimořádný dar. 
 
Zakusíte něco, co je podobné tomu, co prožijete, až přijdete přede Mne v Den soudu. Potom 
zapomenete na vaše pochybnosti. 
 
I přes nedostatek víry Mě mnozí z vás uctíváte tak mnoha způsoby, ale neuvědomujete si to. 
 
Pociťujete ve svých každodenních životech lásku, starost a sympatie k druhým. 
 
Cítíte potřebu bojovat s nespravedlností a odpuzuje vás, jste-li svědky krutých činů, 
páchaných jinými vůči těm, kteří jsou slabší než oni sami. 
 
Ukazujete lásku k ostatním a staráte se o ty, kteří potřebují vaši pomoc. 
 
Oškliví se vám využívat jiné a jste citliví k potřebám těch, kteří trpí v tomto životě. 
Cítíte lásku ke své rodině. 
 
Smějete se a radujete se, když jste spolu s přáteli a cítíte hlubokou lásku a přátelství k těm, 
kteří jsou blízko vašemu srdci. 
 
Když uzavřete manželství, pociťujete překypující lásku ke své manželce či choti. Potom, když 
máte děti, láska, kterou prožíváte, překonává všechno, co jste si kdy mohli představit.  
 
Pláčete slzami výčitek, když někoho zraníte. Odpouštíte ostatním, když se vás dotknou, urazí, 
nebo vám způsobí škodu. 
 
Odkudpak asi přichází tato láska a tyto emoce? Nevíte, že mohou přijít jen od Boha? 
 
Lásku je těžké vysvětlit. Je obtížné ji analyzovat a nikdy nemůže být vysvětlena vědou, 
protože je darem Boha. 
 
Naproti tomu nenávist pochází z temné strany. 
 
Mnoha lidem se Satan nezdá být skutečný, ale přesto existuje. 
 
Mnozí z vás nevěří ve zlo, ani v existenci zlých duchů, neboť ti jsou příliš opatrní, než aby 
sami sebe odhalili. 
 
Věříte-li v existenci Satana, pak vězte, že vše, co je na světě nespravedlivé a zlé, pochází od 
něj. 
 
Je králem lží a má moc vás oslepit vůči pravdě vaší existence. 
 
Kvůli vaší slepotě mé milosrdenství nyní pokryje svět, aby vám dokázalo, že Já existuji. 
 
Buďte připravení na tento den, neboť přijde brzy. 
 
Až vám budou na obloze ukázána znamení a budete svědky šoku srážky a hřmotu a otřesů 



země, pak vězte, že jsem přišel, abych vás probudil. 
 
Až se to stane, prosím vás naléhavě, abyste se pak ke Mně obrátili, protože vás chci naplnit 
mou láskou, abych mohl přinést lásku a radost do vašich srdcí. 
 
Až vás obklopí mé milosrdenství, pocítíte konečně pokoj. 
 
Miluji vás a nikdy vás neopustím. 
 
Očekávám vaši odpověď, až ten velký den přijde. 
 
Váš Ježíš 
 
516. Když takové duše útočí na mé svaté Slovo s takovou záští, je to znamení, že 
Satan potvrzuje pravost těchto poselství 
Pondělí, 6. srpna 2012 v 18:06 
 
Má vroucně milovaná dcero, je mnoho mých oddaných následovníků, kteří v tajnosti 
připravují kampaň ke zničení této mise. 
 
Těm, kteří si myslí, že to budou lidé nepatřící ke křesťanům a ateisté, kdo budou odsuzovat 
mé Slovo v těchto poselstvích, pravím toto: 

Budou to ti, kdo otevřeně hlásají svou víru ve Mne, jejich Ježíše, kteří Mě budou zraňovat 
nejvíce. 

Jsou zahalováni klamem krále lží, jenž poslal mnoho padlých andělů k takovým duším. 
Nejsou spokojení s popíráním mých svatých poselství a tak mají v úmyslu shromáždit mezi 
mými kněžími tolik podpory, kolik jen mohou, aby se pokusili tuto misi zničit. 

Takové duše se nikdy nezastaví a nepoloží si otázku, proč to dělají. Proč pociťují takovou 
nenávist k tobě, má dcero? Proč je mé svaté Slovo tolik zneklidňuje? 

Když takové duše útočí na mé svaté Slovo s takovou záští, je to znamení, že Satan potvrzuje 
pravost těchto poselství. Neboť když se dává najevo tak silný odpor a když svatí lidé jsou 
podněcováni, aby útočili na Boží poselství, jako jsou tato, tak si můžete být jistí, že pocházejí 
od Boha. 

Když popírají má slova, tak Mě to zraňuje až k pláči zármutkem, že Mě nepoznávají. Ale to je 
v pořádku. Časem poznají Pravdu. 

Právě tehdy, když si vytknou za cíl záměrně odehnat duše od mého milosrdenství, Mě urážejí 
nejvíce. 

Jsou-li zodpovědní za to, že duše odmítly spásu, tak budou potrestáni. 

Pokusí-li se obhajovat své činy, jejich trestem bude zoufání, byť jen pro jedinou ztracenou 
duši. Jejich činy mohou vést k tomu, že duše, která by jinak byla obrácena, může trpět 
definitivním pronásledováním v ohních pekla. 

Budou-li se snažit Boží Slovo zastavit, nebude jim jejich předešlá dobrá práce k ničemu 
platná. K čemu dobrému by byla, když do cesty tak hodnotným činům staví skutky nenávisti 
k Bohu? 



Říkám jim: Den, kdy přijdete přede Mne, abyste se zodpovídali z tak mrzkých činů, bude pro 
vás velmi těžký. Nejen, že se budete muset zodpovídat za sebe, ale budete se muset 
zodpovídat ostatním za lži, šířené o Mně a o mém svatém Slovu. 

Je to strach z mého svatého Slova, který vás dohnal k takové zlobě? Strach pochází od 
Satana. Pýcha také pochází od Satana. Cožpak si neuvědomujete, že kvůli tomu, že si 
myslíte, že jste tak zběhlí v mém Písmu svatém, jste se rozhodli, že víte více, než tomu tak 
je? 

Nacházíte chyby v mém svatém Slovu zrovna tak, jak je nacházeli farizeové. Tím, že to 
děláte, říkáte, že o Pravdě víte více, než Bůh. 

Nezapomeňte, že čím více šíříte lži o mém svatém Slovu, tím více hřešíte proti Slovu Boha. 
Tento hřích proti proroku Pána je jedním z těch, které můj Otec přijímá s největší nevolí. 

Všichni, kdo hřešili proti prorokům Pána, byli potrestáni. Neboť když se snaží zastavit Slovo 
Boží, dávané světu k záchraně duší, tak zabraňují duším v jejich spáse. 

Proto budou sraženi, neboť nic nezabrání tomu, aby Boží Slovo nebylo sdělováno jeho 
drahým dětem. 

Váš Ježíš 

517. Toto je moje poslední mise na zemi, kdy dávám světu svatá poselství 
Nejsvětější Trojice 
Úterý, 7. srpna 2012 v 15:50 
 
Má vroucně milovaná dcero, má láska k tobě je stejně tak silná, jako hluboká, i když se ti to 
v této chvíli nemusí tak jevit. 

Potřebuješ strávit více času v mé společnosti, neboť už jen to, že budeš se Mnou, ti přinese 
pokoj v této misi. 

Mé milosti nyní naplňují tvou duši, takže můžeš sdělovat má poselství světu v nejkratším 
možném čase. 

Jak unaven a osamocen se cítím v mém srdci právě teď, má dcero. 

Jak se jen trápím pro ty nevinné duše, které nevědí nic o mé existenci. Jsou dobré ve svých 
srdcích a křesťanské v tom, jak se chovají ke svým bližním, a přesto nevěří v moji existenci. 

Každý den se dívám, jak žijí své všední životy bez víry v existenci Boha, nebo v jejich budoucí 
život v Novém ráji. 

Prosím, pomoz Mi a řekni jim, že je miluji. 

Rozšiřuj mé Slovo a Já zažehnu tušení poznání v jejich duších. 

Má dcero, není důležité, jestli tebe nebo mé milované následovníky odmítnou, vše, co je 
třeba je, aby mohli číst má poselství. 

Sešlu Ducha Svatého, aby jiskrou, i když nepatrnou, roznítil plamen mé lásky v jejich duších. 

Toto je má poslední mise na zemi, ve které jsou světu dávána svatá poselství Nejsvětější 
Trojice. 



V těchto slovech božského původu je přítomen Duch Svatý. Jsou vaší potravou, kterou živíte 
vaše duše, abyste se připravili k boji. 

Naslouchejte svatému Slovu Boha. Berte je, dávejte je dál a sjednocujte všechny Boží děti 
připravené k bitvě. 

Přiveďte všechny vaše bratry a sestry, zejména ty, kteří usilují o víru v Boha, k mému 
velkému milosrdenství. 

Moje srdce se dme láskou k nim. Oni jsou, všichni, Boží děti. 

Potřebuji jejich duše, abych se mohl postarat o jejich budoucnost, aby měli věčný život 
a štěstí. 

Nemohu unést myšlenku na to, co se jim stane, nebudu-li moci je zachránit. 

Má dcero, i když mé Boží milosrdenství zachrání velkou část lidstva, potřebuji tebe a mé 
následovníky, mé posvěcené služebníky a obyčejné lidi, aby rozhodili sítě a našli všechny ty 
nebohé, nešťastné a zmatené lidi, kteří potřebují Boží lásku. 

Rozhoďte sítě mé lásky jako rybář, široko a daleko, a na místa, kde Bůh je úplně odmítán, 
kde je jím opovrhováno a zejména tam, kde je nenáviděn. 

Pak jděte najít vzácné mladé Boží děti, které nevědí nic o křesťanství, přestože žijí v tak 
zvaných křesťanských zemích. 

Jděte daleko, až do Ruska, Číny a zemí, kde Bůh není uctíván, jděte a získávejte duše. 

Krmte je mými poselstvími. Nezáleží na tom, jak jim je sdělíte, ale udělejte to tak, aby to 
nevypadalo, že kážete. 

Lákejte je tím, co je může zajímat. Použijte k tomu každý druh moderní komunikace. 
Potřebuji je rychle. Spoléhám na rozšíření mého Slova všemi mými následovníky. 

Povedu vás. 

Ve svých srdcích budete vědět, co máte dělat. Proste Mě, abych vám pomohl touto 
mimořádnou modlitbou modlitební kampaně (72) a udělal vás silnými: 

Modlitba mého stoupence 

"Drahý Ježíši, jsem připraven šířit tvé svaté Slovo. 

Dej mi odvahu, sílu a znalost sdělovat Pravdu, abych přivedl k Tobě co nejvíce duší. 

Vezmi mě do tvého Nejsvětějšího Srdce a pokryj mě svou vzácnou Krví, abych byl naplněn 
milostmi šířit obrácení k záchraně všech Božích dětí v každé části světa, a nezávisle na tom, 
jaké víry jsou. 

Vždy důvěřuji v Tebe. 

Tvůj milovaný učedník. Amen." 

Váš Ježíš 

518. Když prohlásíte hlas Ducha Svatého za zlo, jste vinni rouhačstvím velkého 
rozsahu 



Středa, 8. srpna 2012 v 23:20 
 
Má vroucně milovaná dcero, když se lidé ptají, co chci říci Božím Slovem, tak Mě to nechej 
vysvětlit. 
Slovo Boží, jak je obsaženo v Bibli svaté, jak ve Starém, tak i v Novém zákonu, Boží Slovo, 
Pravda, dávaná světu v těchto poselstvích, je darem Ducha Svatého. 

Tato poselství jsou nabízena Nejsvětější Trojicí, a jsou jediná svého druhu, která kdy byla 
poskytnuta lidstvu nějakým prorokem. 

Důvodem je, že toto je poslední mise, závěrečná podoba Božího zásahu a komunikace, 
nabídnuté světu kvůli mému Druhému příchodu. 

Nikdy nepřekážejte síle Ducha Svatého, protože je to velmi těžký hřích. 

V těchto poselstvích je vyléván hlas Ducha Svatého, aby zachránil lidstvo od věčného 
zatracení. 

Můžete odmítnout Mě, vašeho Ježíše, nebo Boží poselství, dávané vám mou milovanou 
Matkou a bude vám odpuštěno. 

Neboť všichni máte právo posuzovat tato svatá poselství, protože máte dar svobodné vůle. 

Avšak když odmítnete Ducha Svatého a veřejně se proti Němu rouháte, pak je to věčný hřích 
a jen zázrak, dovolený Bohem Otcem, může zachránit vaši duši. 

Pochybujete-li o jakémkoliv Božím poselství, dávaného světu, pak musíte mlčet a modlit se 
za vizionáře. Modlete se, řiďte se vaší vírou a vytrvejte ve vašem způsobu uctívání Boha. Je 
velmi důležité, abyste to dělali. 

Tím, že prohlásíte hlas Ducha Svatého za zlo, proviňujete se rouhačstvím takového rozsahu, 
že je považováno za neodpustitelný hřích. 

Budete muset prosit Boha, aby vám teď odpustil, protože pokud byste pokračovali v 
záměrném vyvolávání kampaně k zastavení hlasu Ducha Svatého, hlasu Nejsvětější Trojice 
a prohlásili jej za ducha zla, nebude vám, ani nebude moci být odpuštěno, neboť je to těžký 
hřích. 

Mnozí křesťané v dobrém úmyslu toto dílo ztrhají. Řeknou, že poselství nejsou v souladu 
s Písmem svatým. 

Když toto říkají, tak neznají Pravdu, která je obsažená v Bibli svaté. 

Buď útočí na tato poselství na základě toho, co slyšeli od ostatních, kteří tvrdí, že Pravdu 
znají, nebo je prohlašují za nepravdivá na základě svého chybného výkladu Pravdy. 

Nebo ještě hůř, deformují Pravdu a srovnávají tato poselství s novými a absurdními výklady 
Bible svaté. 

Poslouchejte Mě teď, vašeho Ježíše, když vám říkám následující: 

V čase mého pobytu na zemi se velekněží pokoušeli pokřivit Pravdu Božích zákonů, aby 
ospravedlnili, že Mě odmítli. 

Použili lži, aby zabránili lidem poslouchat můj hlas. 

Prohlásili Mě za lháře, falešného proroka a obžalovali Mě z kacířství. 



Řekli, že jsem se rouhal proti zákonům církve a zneuctil sabat tím, že jsem pořádal 
velikonoční večeři v jiný den, než v tom, který považovali za správný. 

Nejen, že Mi neporozuměli, oni Mě přímo zavrhli, protože nebyli přichystáni přivítat v tomto 
čase skutečného Mesiáše. 

Nebyli připraveni. 

Nikdy si nepomysleli, že by mohli být svědky příchodu skutečného Mesiáše během svého 
života. 

Tak uzavření do svých ceremonií, svých hierarchických pravidel – která v této době velebila 
jejich vůdce a stavěla je na piedestal jako skutečné krále jejich církve – že už ve svých 
srdcích neměli žádné místo pro Mne, Vykupitele lidstva. 

Totéž se stane znovu, když nyní připravuji svět na můj Druhý příchod. 

Farizeové nemohli porozumět důležitosti pokory. 

Nemohli přijmout způsob, jakým Bůh pracuje – že nepovýšil mocné, nebo nejzkušenější 
církevní vůdce ve své církvi, aby odhalil své plány, nebo varoval své děti. 

Bůh si vybral nevzdělané, pokorné a velkodušné srdcem, aby předal svá varování lidstvu. 

Pozvedl slabé a utrpením je povýšil, aby se stali čistými srdcem, a tak s nimi mohl 
komunikovat tím nejvhodnějším způsobem. Takto je málo pravděpodobné, že by se lidská 
pýcha ze strany proroka mohla míchat s Pravdou. 

Oni odmítli Jana Křtitele a zavraždili ho. Zavraždili proroky staré doby. Mučili vyvolené duše, 
skrze něž Bůh hovořil. 

Myslíte, že ve vašem dnešním světě tomu bude nějak jinak? 

Vy, moji oddaní následovníci a vy, kdo tvrdíte, že jste znalci, pokud jde o mé křesťanské, 
nebo jiné církve, jež věří v mého Věčného Otce, přijmete Boží Slovo dnes? 

Nikoliv. Prorokům, pravým prorokům uděláte přesně to, co jim bylo děláno již od počátku. 
Zhanobíte je ve jménu mého Otce. 

Ale mějte na paměti toto: Až vám bude Pravda konečně odhalena, pak už nebude návratu, 
budete-li shledáni vinnými z věčného hříchu. To znamená, jestli jste se rouhali proti Duchu 
Svatému. 

Pokud byste se rouhali proti Mně, bude vám odpuštěno. 

Popíráte-li dar proroctví, pak vám také bude odpuštěno. 

Ale jestli zastavíte konečný plán spásy tím, že jej veřejně zesměšníte a shromáždíte věřící mé 
církve, aby hlas Ducha Svatého zatvrzele prohlašovali za falešný a zlý, budete trpět věčným 
zatracením. 

Váš Ježíš 

519. Cožpak nevíš, že beze Mne nejsi nic? Prázdná nádoba, kterou nic nemůže 
uspokojit. 
Pátek, 10. srpna 2012 v 12:45 
 



Má vroucně milovaná dcero, věz, že když odložíš na později modlitbu ke Mně, svému 
božskému Ježíši, že se stáváš slabou a vzdaluješ se ode Mne. 
Nikdy nesmíš odložit modlitbu, nebo posunout čas, který Mi máš každý den zasvětit. 

Když to uděláš, tak tě Zlý rozptýlí a naplní tvou mysl světskými záležitostmi, které nejsou 
podstatné. 

Pak pocítíš prázdnotu a ve tvé duši se ukáže boj. 

Cožpak nevíš, že beze Mne nejsi nic? Prázdná nádoba, kterou nic nemůže uspokojit a je 
jedno, jak silný ti připadá půvab materiálních zázraků. 

Když pozvednu duši, propojí se sama s mým Nejsvětějším Srdcem. 

Ale aby stála rozhodně ve Mně, musí duše se Mnou komunikovat a stále vyznávat svou lásku 
a nabízet díkůvzdání. Jinak může být ode Mne oddělena, stejně jako dítě je odděleno od své 
matky při narození, když je přestřižena pupeční šňůra. 

Nespouštěj ze Mne oči ani na minutu, neboť Zlý čeká. 

Potom, v té nejneočekávanější chvíli se rozpřáhne k úderu a polapí tě. 

Používá k pokoušení nejen smysly, ale také jiné duše, aby mučil své oběti. Obzvláště se 
zaměřuje na mé vojáky, kteří trpí nejvíce. 

Má dcero, když jsi byla zaměstnaná mou prací, odvrátila jsi ode Mne své oči, a to ti způsobilo 
utrpení. Cítila ses ztracenou a zmatenou. Tvůj neklid vzrůstal, protože každé vyrušení, které 
způsobil Zlý, mělo za následek, že jsi odložila čas určený k setkání se Mnou, svým Ježíšem. 

Když se to stane, musíš jít ke zpovědi, přijmout mé Tělo a strávit čas v modlitbách. 

Nikdy nesmíš zapomenout se modlit svatý růženec mé milované Matky, protože nabízí kruh 
ochrany proti Satanovi. 

Teď jdi. Přijď dnes ke Mně v modlitbě. Potom, během tvého dne, mluv ke Mně jako přítel 
a svěř se Mi se všemi svými starostmi. Pak Mi je předej a přenechej Mi všechny své obavy. 

Tvůj Ježíš 

520. Deště, záplavy a zničení příští úrody budou výsledkem trestu z nebe  
Sobota, 11. srpna 2012 v 20:10 
 
Má vroucně milovaná dcero, deště, které budou padat na celý svět, představují potopu slz, 
které se řinou z mých očí, když pozoruji Boží děti, jak bloudí, tak daleko od cesty věčné 
spásy. 

Deště, záplavy a zničení příští úrody budou výsledkem trestu z nebe. 

Údolí slz se vynoří všude a jako příčina budou udávány klimatické změny a globální 
oteplování. Ale není tomu tak. 

Tak mnoho lidí na světě nevěří v Boha. Neuctívají Mě, jeho milovaného Syna. Místo toho jsou 
pohlcení nutkavou vášní k falešným bohům. 

Co tím myslím? 

Tito lidé vytvářejí hrdiny a idoly ve světě televize, módy, hudby a sportu. 



Potom je povyšují na lidské idoly a vzdávají jim čest. 

Pak si z nich udělají modly způsobem, který poškozuje nejen je samé, ale i osobu, kterou  
takto vynesli. 

Věří, že tyto idoly jsou posvátné a dělají vše, co můžou, aby napodobili jejich životní styl, 
jejich způsob oblékání, jejich osobnost, a dokonce i jejich fyzický vzhled. 

To se rovná pohanství. 

Má dcero, to všechno bylo předpověděno. 

Svět bude zbožňovat falešné bohy. 

Tito lidé jsou plní lásky ke svým tělům, k sobě samým a ve svých ztvrdlých srdcích mají jen 
málo soucitu nebo lásky ke svým bližním. 

Jejich srdce se změnila v kámen. 

Oni Boha nemilují. Místo toho byli očarováni Satanem, který jim vložil tyto představy 
a myšlenky do jejich mysli. 

Už není úcta k lidskému tělu. 

Tělo je stvořeno Bohem a jako takové je chrámem, jenž byl postaven, aby v něm sídlila Boží 
přítomnost. 

Když Satan pokouší lidstvo, tak se zaměřuje na tělo a na potěšení, které člověk hledá 
prostřednictvím smyslů. 

Z toho důvodu dnes lidé milují svá vlastní těla do té míry, že je staví na piedestal. 

Nejsou nikdy spokojení s tím, jak bylo tělo utvářeno Bohem, neustále hledají jak zlepšit, 
změnit a opravit lidské tělo tak, aby bylo vyhovovalo jejich představě dokonalosti. 

Způsob, jakým zejména ženy mění svá těla a nemorálně je ukazují světu, Mě znechucuje. 

Ženy, které necítí žádný stud při odhalování svých těl, páchají hřích, i když si to nemusí 
uvědomovat. Myslí si, že je přípustné zneužívat tělo, se kterým byly narozeny a stavět je na 
odiv způsobem, který může být příčinou hříchu. 

Jejich sebeláska je jedním z nejtěžších hříchů pýchy. Potom přesvědčují mladé dívky, že je 
přijatelné, aby takovým způsobem předváděly svá těla na veřejnosti. 

Tak mnohé hříchy těla jsou ve světě dávány na odiv a považovány za přijatelné. 

Přesto všechny po smrti podléhají trestu. Nejen proto, že hřích je spáchán, ale že je 
předkládán jako dobrý čin. 

Cizoložství je dnes přijatelné a sklízí potlesk. 

Vražda už nešokuje a už není úcta k lidskému životu. 

Sexuální nemorálnost bezuzdně vzrůstá a je ospravedlňována. 

Dny takového hříšného chování se blíží ke svému konci. 

Dokud lidstvo nepřipustí, že hřích bude vždy hříchem, ztratí právo vejít do bran ráje. 



Neboť pro každý hřích, kterým jste vinni – ta část těla, kterou jste použili při páchání hříchu, 
bude pálena a čištěna v očistci. 

V případě smrtelného hříchu budete navěky cítit bolest ohně, trhající tu část vašeho těla, 
kterou jste použili při spáchání hříchu. Nebude konec takovým mukám. 

Proč, proč nenaslouchají svému srdci. Tak mnoho lidí ví, že to, co dělají, je špatné, ale 
neohlížejí se na to a hřeší dál, protože je to přijatelné v očích světa. 

Průmysl médií a zábavy vytvořil falešný příznivý ohlas takového chování, a mnoho nevinných 
duší bylo zkaženo lží. 

Jen Pravda je nyní může zachránit. Je jim dávána Kniha Pravdy, ale budou naslouchat? Satan 
a jeho padlí andělé udělají všechno, aby se postarali, že nebudou. 

Jen tehdy, až z nebe budou pršet tresty, budou muset odložit své prázdné, zbytečné 
a nechutné zvyky. Protože budou příliš zaměstnaní snahou o přežití a hledáním chleba do 
svých úst. 

Žel, jen takovými tresty může být lidstvo na této zemi očištěno. 

Tím, že je jim dán dar očisty ještě za jejich života, je jim dána příležitost, aby se vyhnuli 
jezerům ohně. 

Váš milovaný Spasitel 
Ježíš Kristus 
 
521. Antikrist bude o sobě tvrdit, že jsem to Já, Ježíš Kristus 
Neděle, 12. srpna 2012 v 18:00 
 
Má vroucně milovaná dcero, věz, že právě tak jako ti dávám pokyny, abys připravovala 
lidstvo na spásu, která jim právoplatně náleží, tak také Zlý připravuje duše. 
 
Připravuje falešné proroky k oklamání Božích dětí, aby přijali antikrista za svého Ježíše. 

Toto zlo je pro tebe těžké pochopit, ale s darem, který jsem ti dal – že můžeš nahlížet do 
duší, budeš okamžitě vědět, kdo jsou tito falešní proroci. 

Budou se vždy zaměřovat na tebe, má dcero, těmi nejvychytralejšími způsoby, neboť budeš 
jejich protivník číslo jedna. Nicméně jejich lži, zaobaleny ve slovech, která budou vypadat 
jako svaté Slovo Boží, budou skrývat tu největší lež ze všech. 

Prohlásí, že falešný prorok je opravdovým papežem. 

Prohlásí, zpočátku náznakem, že antikrist je Kristus Král. 

Když přesvědčí ubohé duše, že jejich poselství přicházejí od Boha, pak takové duše už 
nebudou pochybovat. 

Musím varovat všechny Boží děti. Podruhé už v žádném případě nepřijdu v těle. 

Už se neobjevím ve světě jako vůdce. Ani nebudu tentokrát konat zázraky, abych dokázal, 
kdo jsem, kromě zázraku Varování a zázraku, jenž bude viděn na obloze nějaký čas potom, 
co se Varování uskuteční. 

Antikrist bude o sobě tvrdit, že jsem to Já, Ježíš Kristus. Tato ohavnost byla předpověděna. 



Komu věřit, děti, nebude snadná věc, neboť mnozí přijdou v mém jménu. Ale vězte toto: 

Zlý, skrze své falešné proroky, vám nikdy neřekne, abyste se modlili k Duchu Svatému, nebo 
přijímali svátost nejsvětější eucharistie. 

Nikdy nepřipustí, že Já, Ježíš, Syn člověka, jsem přišel jako Mesiáš v těle, abych vykoupil 
lidstvo z hříchu. 

Nikdy vás nebude prosit, nebo povzbuzovat k tomu, abyste se modlili svatý růženec, nebo 
prokazovali věrnost mé milované Matce. 

Buďte ostražití. Zůstaňte bdělí a řiďte se mými instrukcemi. 

Zlý se snaží vytvořit armádu mezi mými následovníky. Ačkoliv jeho jiná armáda je již na zemi 
dobře organizována, nyní se zaměřuje na ty, kdo věří ve Mne, vašeho Ježíše, protože chce 
skrýt své ďábelské skutky za svaté lidi. 

Použije jejich lásku ke Mně jako štít, aby zakryl lži, které zamýšlí vnutit světu. 

Důvěřujte mému Slovu a neodchylujte se od Pravdy, jak je vám v tomto čase dávána těmito 
mými svatými poselstvími světu. 

Váš Ježíš 

522. Matka Spásy: Mnozí proroci a vizionáři ve světě už brzy nebudou dostávat 
poselství 
Pondělí, 13. srpna 2012 v 19:45 
 
Mé dítě, mnozí proroci a vizionáři ve světě už brzy nebudou dostávat poselství, aby uvolnili 
cestu těmto nejdůležitějším poselstvím. 

Velká část mé práce, na které se podílejí vizionáři, se brzy zastaví, aby se udělal prostor pro 
hlas Ducha Svatého, dávaného vám tímto prorokem času konce. 

Mnoho falešných proroků, kteří vyšli do popředí, bude ještě z plna hrdla křičet, a to budou 
jediné hlasy, které budou soutěžit o pozornost s těmito skutečně posledními poselstvími 
z nebe. 

Neboj se, mé dítě, neboť ty a tato mise je ochraňována. 

Nejsi to jen ty, kdo pracuje pro tuto misi. Celé nebe a všichni andělé a svatí pracují s tebou. 
Proto se nikdy nesmíš cítit osamělá, dokonce ani tehdy ne, když trpíš. 

Každý den se ti staví do cesty nepřátelé Boha. 

Plány k zabránění zveřejnění Knihy Pravdy jsou v běhu, ale toto pronásledování je už skoro 
u konce. 

Drž se vždy blízko mě, tvé Matky, abych tě mohla přikrýt svým svatým pláštěm a ochránit tě 
tak před Zlým. 

Stáváš se silnější a statečnější, i když se cítíš unavená. To přejde a svět uvítá Knihu Pravdy, 
slibovanou mu už tak dlouho. 

Jdi teď a poděkuj Bohu za tak významnou misi. 

Celé nebe ti žehná. 



Každý den držíme tvou ruku a všichni svatí tě ochraňují. 

Boj začne ve chvíli, až bude prodán první výtisk. Rozšíří se po celém světě a tak se musíš 
náležitě připravit. 

Když zavoláš o pomoc, dostaneš ji. 

Jdi v míru a lásce. 

Tvá milovaná Matka 
Matka Spásy 
 
523. To je moje Kniha. Moje Slovo. Můj slib. 
Pátek, 15. srpna 2012 v 03:00 
 
Má vroucně milovaná dcero, mluvím s tebou o tom nejdůležitějším dni, o dni, který jsem 
vybral, abych uvedl mou Knihu do světa. 

Je to den Nanebevzetí mé milované Matky, Královny Nebes, Královny Země, Matky Spásy. 

Není to náhoda, že Kniha Pravdy je pravě k dostání k tomuto datu, neboť má Matka je 
Matkou Spásy. Kniha má pomoci zachránit duše celého lidstva. 

Moje Matka má důležitou úlohu ve spáse duší. 

Ona je Spoluvykupitelkou, Prostřednicí všech milostí a Obhájkyní. To znamená, že moje 
Blahoslavená Matka byla vybrána Bohem, aby pomohla Mně, svému Synu, v konečném plánu 
spásy. 

Její úloha v této významné době není pochopena. 

Dala zrod Vykupiteli lidstva a přivedla na svět dar spásy, když svolila stát se mou Matkou. 

Nyní je Matkou všech Božích dětí a byla jí dána moc rozdrtit Satana, zatímco Já se teď 
připravuji zachránit lidskou rasu od jeho zlých plánů jak oklamat Boží děti. 

Kniha Pravdy je nejen knihou. Je to mé svaté Slovo, první část mnoha odhalení k obrácení 
světa. 

I když se mohlo zdát velmi obtížné ji vydat, s tak mnoha překážkami položenými před tebe, 
má dcero, tato práce je, ujišťuji tě, ochraňována z nebe. 

Je to moje Kniha. Mé Slovo. Můj slib. 

Když jsem řekl, že přijdu znovu, znamenalo to, že přijdu znovu. 

Když jsem přišel do světa poprvé, Bůh, můj Věčný Otec, připravoval své děti už předem 
svými proroky. 

Mnozí poslouchali, mnozí nikoliv. 

Ať tak, či onak, svět nakonec porozuměl Pravdě.  Lidé znali a pochopili význam mého utrpení 
na kříži a svobodu, kterou dalo světu darem věčné spásy. 

Totéž se děje teď. Svět je připravován na můj Druhý příchod. Teď. 

Svaté Slovo Boží je těmito poselstvími dáváno lidstvu jako velký dar. 



Mnozí budou poslouchat, mnozí nebudou. 

Jedna věc je nepochybná. Velmi málo lidí o tom nebude nic vědět. 

Buď přijmou mé Slovo, takové, jaké je jim nyní dáváno, nebo je nepřijmou. 

Naplnil jsem slib mého Otce. 

Můj Otec slíbil, že v tomto čase dá světu Knihu Pravdy. 

Mnozí Pravdu vstřebají a přijmou ji. Jiní zjistí, že Pravda chutná příliš hořce a budou ji 
pokládat za lži. 

Dejte jim vědět, že Smlouva bude naplněna, stejně tak jako tato proroctví. 

Žádný člověk, a nesejde na tom, jak bude argumentovat proti mému svatému Slovu, 
nezabrání Pravdě, aby nebyla odhalena světu. 

Proroctví obsažená v Knize Zjevení se uskutečňují před vašima očima. 

Žádný člověk nechápe plný význam Knihy Zjevení, neboť její obsahy nebyly oznámeny světu 
zřetelně, protože to byly jen hlavní linie. 

Nyní jen málo lidí přijme, že Já, Beránek Boží, přicházím, jak bylo slíbeno, otevřít pečetě. 

Proč? 

Věříte-li ve Mne, v tato poselství, proč popíráte Pravdu, když je vám teď dávána? 

Když se vám nepodaří přijmout Pravdu, dávanou vám o falešném proroku, antikristu a jiných 
proroctvích, bude to znamenat, že Mi nedovolíte dát vám pokyny k záchraně duší. 

Jen když se budete řídit Pravdou, můžete být v bezpečí. 

Nezapomeňte, že jen Pravda vás osvobodí od lží, kterými Satan zamořuje lidstvo. 

Musíte neustále volat mou Matku, aby vám pomohla přivést vás ke Mně, abyste byli 
ochráněni od lží, které Satan použije, aby vám zabránil přijmout Pravdu mých posledních 
svatých Slov dávaných světu před mým Druhým příchodem. 

Jděte v míru a lásce. Všechny vás v této chvíli spojuji pod ochranou mé vzácné Krve. 

Raduji se z vaší odpovědi, moji milovaní stoupenci a spoléhám na vaši víru, abyste Mi 
pomohli v této mimořádné misi. 

Váš Ježíš 

524. Pohanství se rychle šíří i fascinace magií je podporována 
Čtvrtek, 16. srpna 2012 v 03:15 
 
Má vroucně milovaná dcero, Já miluji všechny Boží děti, ale úroveň temnoty, která se 
v tomto čase žene světem, způsobuje, že pláču plný starostí kvůli stavu jejich duší. 

Tak málo z nich chápe Pravdu o jejich budoucím životě, který je očekává v nové éře míru, 
v přicházejícím světě. Ve světě bez konce. 



Kdyby jen jej mohly vidět, dotýkat se, ochutnat a být svědky přicházející lásky a pokoje, 
které je čekají, modlily by se ke Mně každou vteřinu dne, prosíce Mě úpěnlivě o právo vejít 
do nového světa, nové éry, nového začátku. 

Je to dokonalý stav jednoty pro jejich rodiny a pro všechny jejich bratry a sestry. Není to 
prázdný slib. Je to ráj, který byl stvořen pro všechny Boží děti. 

Padlí andělé, kteří zamořují svět, slídí všude po duších, aby je svedly. 

Používají násilí, nenávist a jiná pokušení, aby podněcovali široce rozšířený hřích, který je 
všude tak zřejmý. 

Pornografie se nyní šířená těmi nejrafinovanějšími cestami, aby sváděla a podněcovala 
k hříchu. 

Jsou přijímány zákony, aby zajistily, že hřích bude všude přijímán. 

Dokonce i moje církev schvaluje zákony, které uráží Boha. 

Bude to takto pokračovat, dokud se lidé nebudou chovat jako zvířata, bez citu pro bázeň 
z Boha. 

Pohanství se rychle šíří i fascinace magií je podporovaná, a tak prostřednictvím světa zábavy 
oslovuje mladé duše. 

Probuďte se teď, dříve než bude příliš pozdě zachránit vaše duše. 

Rodiče se musí svorně vzchopit v souladu s přáním mého Srdce ochránit mládež, jejíž duše 
jsou prvořadým cílem Zlého. 

On ví, jak vzácné jsou pro Mne mladé duše a bude je neúnavně vyhledávat. 

Prosím vás, abyste se modlili tuto modlitbu modlitební kampaně (73): 

Za mladé duše, za mladé děti 

"Ó Ježíši, pomoz mi zachránit duše mladých lidí na celém světě. 

Tvou milostí jim pomoz, aby poznali pravdu o tvé existenci. 

Přiveď je do svého Nejsvětějšího Srdce a otevři jejich oči pro tvou lásku a tvé milosrdenství. 

Zachraň je od pekelných plamenů a použij mé modlitby k milosrdenství pro jejich duše. 
Amen." 

Váš Ježíš 

525. Tento čas se podobá tichu před bouří. Využijte jej, abyste připravili co 
nejvíce lidí. 
Neděle, 19. srpna 2012 v 22:56 
 
Má vroucně milovaná dcero, když kvůli Mně trpíš a když se cítíš osamělá a daleko ode Mne, 
tak věz, že v této chvíli jsi mému Nejsvětějšímu Srdci nejblíže. 

I když moje Kniha Pravdy je dar, který jsem dal světu, a je ochraňovaná z nebes, neznamená 
to, že tato cesta nebude pro tebe bolestivá. 



Zakusíš kritiku a nový druh útoku kvůli tomu, že mé svaté Slovo je nyní tištěno, aby je sdílel 
celý svět. 

Nesmíš nikdy odpovídat těm, kteří požadují, abys vysvětlila, proč je tato kniha nutná. 
Zachovej mlčení a pokračuj v mé práci. 

Nedovol nikomu, aby tě zastavil, nebo zdržel v šíření mé Knihy, neboť každý den se počítá, 
jelikož zbývá jen omezený čas, který byl udělen duším, aby se vykoupily v mých očích. 

Nechej Mě, má dcero, ujistit tebe a všechny mé následovníky, že jste se nyní vydali na cestu, 
na pouť, která se nepodobá žádné jiné. 

Tento čas se podobá tichu před bouří. 

Využijte jej, abyste připravili tolik lidí, kolik jen můžete. Rozšiřujte má poselství, mé modlitby 
modlitební kampaně a modlete se za vaše bratry a sestry, aby během Varování přijali mé 
milosrdenství. 

Shromážděte moji církev a modlete se o sílu, neboť falešný prorok se připravuje a je již 
přítomen ve Vatikánu. Ale velmi pečlivě skrývá svoji pravou tvář. Můj milovaný vikář je 
izolován a času je málo. 

Přeji si, abyste se všichni jednou denně, počínaje dneškem, začali modlit novou litanii 
modliteb za ochranu před falešným prorokem. 

Vaše modlitby modlitební kampaně musí být uspořádány do různých bloků a modlete se je, 
kdy můžete. 

Zde je první litanie Ježíš lidstvu (1):  

Za ochranu před falešným prorokem. 

"Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. 

Ježíši, smiluj se nad námi. 

Ježíši, uchraň nás od pronásledování. 

Ježíši, zachovej nás před antikristem. 

Pane, smiluj se. 

Kriste, smiluj se. 

Nejdražší Ježíši, pokryj nás svou vzácnou Krví. 

Nejdražší Ježíši, otevři naše oči ke lžím falešného proroka. 

Nejdražší Ježíši, sjednoť tvou církev. 

Ježíši, ochraňuj naše svátosti. 

Ježíši, nenechej falešného proroka rozdělit tvou církev. 

Nejdražší Ježíši pomáhej nám odmítnout lži, předkládané nám jako pravda. 

Ježíši, dej nám sílu. 



Ježíši, dej nám naději. 

Ježíši, zaplav naši duši Duchem Svatým. 

Ježíši, ochraňuj nás před šelmou. 

Ježíši, dej nám dar rozlišení, abychom mohli jít vždy cestou tvé pravé církve navěky věků. 
Amen." 

Má dcero, prosím, neměj pocit, že jsi přetížená touto misí, neboť ti pošlu brzy pomoc. Musíš 
přijmout vše, o co tě prosím a zůstat silná v důvěře, že je všechno v pořádku. 

Obrácení skrze tato poselství už bylo dosaženo a již obnáší počet stovek tisíců duší. A tak 
nepociťuj bezmoc, nebo starosti. Těší Mě věrnost a oddanost těch, kdo Mě milují bez 
podmínek. 

Posílám ti ty z mých, kteří jsou čistého srdce, abych ti nabídnul ochranu. 

Povzbudí tě a pomohou ti vést mé následovníky po celé cestě k branám Nového ráje. 

Miluji vás, moji milovaní následovníci. Vytrvejte se Mnou na této trnité cestě. Přijměte 
posměch, kterému budete vystaveni, až budete pokračovat v šíření mého svatého Slova. 

Vězte, že Já jsem vždy s každým z vás. Znám své a oni znají Mě. Nic nás nemůže rozdělit. 

Váš Ježíš 

526. Jsem jako přicházející bouře. Můj hlas je jako burácení hromu v dálce. 
Pondělí, 20. srpna 2012 v 03:30 
 
Má vroucně milovaná dcero, nesmíš nikdy zapomenout, kvůli mukám, které musíš snášet 
v mém jménu, že síla Boha nemůže být překonána. 

Jsem jako přicházející bouře. Můj hlas je jako burácení hromu v dálce. 

Když mé svaté Slovo nyní jako přikrývka pokryje zemi, bude v dálce slyšet dunivý zvuk. 

Zatímco se mé Slovo bude šířit od člověka k člověku, bouře zmohutní a dunění hromu zesílí. 

Brzy hrom bude burácet a jen málokdo neuslyší Boží hlas. 

Jak bude bouře nabírat na síle, mnoho duší, které se pokusí zavřít okenice, nebudou moci 
zabránit bouři mého hlasu, nebo síle mého milosrdenství, aby se dotkly jejich duší. 

Nadešel čas, aby intervence z nebes byla vylita na pohanský svět, plný temnoty. 

Mé Světlo pozvedne dokonce i ta nejzatvrzelejší srdce, až do nich začne pronikat Pravda. 

Prosím všechny Boží děti, které čtou tato poselství: Vzpomeňte si na můj slib, který vám teď 
dávám. 

Mým svatým Slovem se vám dávám poznat v těchto poselstvích. 

Můj Duch během Varování pronikne do vašich duší. 

Potom Já, váš Ježíš, sestoupím z oblaků za mého Druhého příchodu. 



Pak postavím nový Jeruzalém, aby konečně mohlo být dosaženo míru v nové éře, v novém 
světě bez konce. 

Moje síla je všemocná. 

Satan může mít určité síly, ale ty jsou nicotné. Jeho moc může vzbuzovat strach, ale on sám 
se choulí v hrůze přede Mnou. 

Nesmíte mu dávat více moci tím, že se budete vzdávat jeho pokušením. Ani byste neměli 
dovolit strachu z něho, aby stál v cestě vaší lásce ke Mně. 

Když se Satana bojíte, živíte jeho moc a on pak má vládu nad vašimi smysly. 

Jen modlitba – a mnoho modliteb, může oslabit jeho moc nad vámi a jeho sevření. 

Nyní, když mé Slovo je vytištěno, Satan postaví svou armádu, aby se připravil na strašnou 
bitvu. 

Všichni z vás, moji následovníci, Mi musíte odevzdat vaši vůli a zcela Mi důvěřovat, když vás 
povedu tímto krvavým bojištěm. 

Nemylte se, Satan a jeho démoni zuří kvůli tomuto plánu, konečnému plánu spásy. 

Způsobí spoušť v této práci. 

Podnítí debatu, očerní tuto misi a udělá všechno, co bude moci, aby zabránil šíření mé Knihy 
Pravdy, mých svatých poselství. 

Můžete také očekávat nesouhlas členů v mé církvi na zemi a prudké spory mezi křesťany, 
pokud jde o pravost mého svatého Slova. 

Až přicházející bouře nabude na rychlosti, kdy mé Slovo v každých ústech a ve všech jazycích 
bude znásobeno, zvuk mého hlasu bude ohlušující. 

Boží moc nesmí být nikdy podceňována, neboť Já jsem Král lidstva. 

Přicházím dnes, ve jménu mého Věčného Otce, abych shromáždil všechny jeho děti 
v konečné bitvě, kdy vykážu Satana do jezera ohně. 

Bude to strašná bitva a mnoho duší Mě odmítne. 

Nebude záležet na tom, jak těžce se budu trápit – a navzdory mé moci, bude to z jejich 
vlastní svobodné vůle, že si zvolí Zlého. 

Důvěřujte Mi a dovolte Mi očistit vaše duše tak, abyste byli hodni mého Nového ráje na zemi. 

Spojte vaše ruce v jednotě, abyste ochránili mé svaté Slovo, aby ti, kdo Mě neznají, mohli ke 
Mně přijít. 

Miluji vás. 

Žehnám vám všem. 

Váš milovaný Spasitel 
Ježíš Kristus 
 
527. Předpověděná Kniha života obsahuje jména všech, kteří budou zachráněni 



Pondělí, 20. srpna 2012 v 15:45 
 
Má vroucně milovaná dcero, předpověděná kniha života obsahuje jména všech, kteří budou 
zachráněni. 
Avšak díky mému velkému milosrdenství, Varování zachrání více duší. 

Dokonce ještě více duší může být také zachráněno vaším utrpením a utrpením všech 
vybraných duší, žijících v dnešním světě. 

Modlitby mých následovníků, zahrnující modlitby mé modlitební kampaně k záchraně duší, 
budou mocným prostředkem spásy i těch nejzatvrzelejších duší. 

Duše, které odmítnou mé milosrdenství, mohou být teď zachráněny díky šlechetné přímluvě 
těch, kdo nabídnou oběti, včetně modliteb, půstu a přijetí utrpení v mém svatém jménu. 

To je můj slib, neboť takové je mé velké milosrdenství. 

V této době přináším mnoho darů, kvůli vaší lásce ke Mně. 

Přijměte je s láskou a s díkůvzdáním. 

Žehnám vám. Moji milovaní stoupenci, můj slib udělit vám více darů, může být, a bude nyní 
naplněn vzhledem k vaší odpovědi na tuto misi a díky vaší věrnosti ke Mně. 

Váš milovaný Ježíš 

528. Bůh Otec: Jen když budu spokojen, odkážu vám ty nejpodivuhodnější 
zázraky, aby je viděl celý svět 
Úterý, 21. srpna 2012 v 18:00 
 
Má vroucně milovaná dcero, ať nikdo nepodceňuje sílu mého hněvu, když se dívám, jak 
lidstvo dále klesá do hlubin hříchu. 

Poslal jsem vám proroky. Pak jsem poslal svého milovaného Syna, jehož jsem obětoval, 
abych vás zachránil, a potom jsem poslal ještě více poslů. To všechno bylo málo platné. 

Jen málo duší se byť i jen podívalo na taková poselství proroků, nebo přijalo znamení, 
dávaná světu Blahoslavenou Matkou mého milovaného Syna. 

Kvůli mé velké otcovské lásce k vám, dávám všem svým dětem ještě jednou dar spásy. 
Nesmíte ignorovat mé proroky, protože to by vás mohlo připravit o místo ve vašem dědictví, 
které jsem pro vás naplánoval. 

Děti, mnozí, kdo věří ve Mne, jejich Věčného Otce, nepochopili tajemství spásy. 

Tato cesta k duchovní dokonalosti leží ve vaší schopnosti přijmout očistu, která je nutná, aby 
zajistila, že budete hodni stát přede Mnou. 

Mnoho duší musí být zcela zbaveno všech světských lákadel, rozptýlení a zkaženosti duše. 

Vy, kteří jste měli to štěstí, že jste trpělivě snesli takovou očistu, budete vědět, že dokud se 
nestanete malými, jako děti, v mých očích, nebudete schopni se vzdát mé svaté vůli. 

Bojujte proti takové očistě – a bude pro vás těžké vykoupit se v mých očích. 



Když se osvobodíte od všeho, co vám nabízí svět, a soustředíte se na mého Syna, pak 
poznáte, že jediná skutečná láska a radost, která existuje, přichází od Boha. Když jste to 
jednou zakusili, pak už nic jiného vás nebude moci uspokojit. 

Čas od času můžete uklouznout, ale to se dá čekat. Neboť nemůžete být osvobozeni od 
hříchu, dokud nevyvstane nový svět a svou vůli nesrovnáte s mojí. 

Můj plán spásy, který může být dosažen na zemi jen vaší věrností k mému drahému Synu, již 
začal. Nebude trvat dlouho a dojde k celosvětovému obrácení. Toho bude dosaženo mým 
prorokem času konce a jako důsledek Velkého varování. 

Děti, pociťujte mého Ducha Svatého, jak proniká vaší duší, jakmile se velmi rychle rozšíří po 
celé zemi. 

V každé části světa vytrhávám mé děti z jejich duchovní temnoty. 

Potřebuji vaši oběť a vaše modlitby, abyste pomohli při spáse duší. 

Jen když budu spokojen, odkážu vám ty nejpodivuhodnější zázraky, aby je viděl celý svět. 

Až se tyto zázraky stanou, znásobí obrácení, které potřebuji, abych vzal mé děti do bezpečí 
a do Nového ráje. 

Jen potom se můžeme znovu stát skutečnou rodinou. 

Miluji vás, děti. 

Mám radost z těch mezi vámi, velkodušných srdcem a čistých duší, kteří rozpoznávají toto 
Boží volání z nebe. 

Žehnám vám. 

Váš Nebeský Otec 
Bůh Nejvyšší 
 
529. Matka Spásy: Když jsem čekala s apoštoly ve večeřadle na sestoupení Ducha 
Svatého, bylo zapotřebí deseti dnů příprav 
Středa, 22. srpna 2012 v 09:18 
 
Mé dítě, mé děti v dnešním světě se nalézají v pustině, protože nevědí, jak obdržet dar 
Ducha Svatého. 

Jak jsem tě učila, trvá to dlouho, než ti může být dán tento dar. 

Je třeba, aby děti Boží šly po velmi tvrdé cestě dříve, než budou hodny obdržet tento 
mimořádný dar. 

Když jsem čekala s apoštoly ve večeřadle na sestoupení Ducha Svatého, bylo zapotřebí 
deseti dnů příprav. 

I když těmto svatým, oddaným a věrným služebníkům mého milovaného Syna byl tento dar 
slíben, nebyli duchovně plně připraveni, aby jej dostali. 

Já, jejich milovaná Matka, jsem jim musela pomoci připravit jejich duše. 

Znamenalo to naučit je důležitosti plného odevzdání jejich svobodné vůle. Aby se stali hodni, 
museli porozumět hloubce pokory, do které se museli ponořit dříve, než mohli být připravení. 



Někteří z nich si mysleli, že se od mého Syna všechno naučili. 

Avšak to bylo znamením pýchy, a když ve vás existuje pýcha, nemůžete obdržet svatý dar 
Ducha Svatého. 

Abyste mohli dostat dar Ducha Svatého, musíte se stát malými před mým Synem, jako malé 
dítě. 

Nemůže být žádné místo pro pýchu nebo povýšenost. Přesto dnešní lidé, kteří tvrdí, že hovoří 
s autoritou o způsobu, jakým mluví můj Syn, padají do pasti. 

Oni, když tvrdí, že jsou znalci v duchovních věcech, hovoří s povýšeností, která neodráží 
milosti dané těm, kdo pravdivě vlastní tento velký dar z nebes. 

Ti, jimž byl udělen tento dar Ducha Svatého, se podřizují přáním mého Syna. 

Nejsou vychloubační. 

Nejsou agresivní. 

Nekritizují jiné a neužívají kvůli tomu jméno mého Syna. 

Nevysmívají se jiným, když hlásají svoji interpretaci jeho svatého Slova. 

Nekážou nenávist. 

Když jsem připravovala učedníky mého Syna, událo se mnoho diskusí. 

Trvalo nějaký čas, než konečně přijali, co se od nich očekávalo. 

Jen potom, co porozuměli, že pouze pokora duše může dovolit Duchu Svatému vstoupit, byli 
konečně připravení. 

Naléhám na všechny Boží děti, zejména na ty, které věří v mého Syna, aby prosily mě, svou 
Matku, aby mi dovolily je připravit na tento velký dar. 

Mé dítě, potřebovala jsem celý rok, abych tě připravila, a nebylo to snadné. Vzpomínáš si, 
jak těžké bylo pro tebe modlit se můj svatý růženec? Jak těžkým jsi shledávala vzdát se své 
svobodné vůle a projevit pokoru? 

Nyní, když jsi dostala tento dar, neznamená to, že jej můžeš pokládat za samozřejmý. 

Musíš se stále modlit, zůstat pokorná srdcem a hledat vykoupení každý den. 

Neboť právě tak, jak ti byl dán, může být také vzat zpět. 

Prosím všechny, kteří sledují tato poselství, aby se modlili za dar Ducha Svatého. 

Nestačí se pomodlit jen jednou a říct, že jste dostali dar rozlišení, o který jste prosili, a pak 
očerňovat tato Boží poselství. Pokud to děláte, pak jste nedostali tento dar. 

Prosím, volejte mě, svou milovanou Matku, abych vám pomohla touto modlitbou modlitební 
kampaně (74):  

Modlitba o dar rozlišení 

"Ó, Matko Boží, pomoz mi připravit mou duši na dar Ducha Svatého. Vezmi mě za ruku jako 
dítě a veď mě na cestu k daru rozlišení silou Ducha Svatého. 



Otevři mé srdce a nauč mě vzdát se tělem, myslí a duší. 

Zbav mě hříchu pýchy a oroduj za mě, aby všechny mé minulé hříchy mi byly odpuštěny 
a tím má duše byla očištěná a já byl uzdraven, a mohl tak obdržet dar Ducha Svatého. 

Děkuji ti, Matko Spásy, za tvou přímluvu a očekávám s láskou v mém srdci tento dar, po 
kterém s radostí toužím. Amen." 

Děti, nezapomeňte přijít ke mně, své Matce, abych vám pomohla otevřít duši, abyste obdrželi 
tento nádherný dar. 

Dostanete-li tento dar, přivedu vás před mého Syna. 

Neboť jen pak budete skutečně připravení k dalšímu kroku na schodišti, které vede k 
duchovní dokonalosti. 

Matka Spásy 

530. Tak jako voják, který probodl můj bok, byl okamžitě obrácen, tak také budou 
obráceny milióny duší 
Středa, 22. srpna 2012 v 20:10 
 
Má vroucně milovaná dcero, nesmíš se cítit izolovaná ode Mne kvůli nesmírnému rozsahu 
této práce. 

Neboť i když se může zdát, že je jí tolik, že máš pocit, že ji nebudeš schopná zvládnout, věz, 
že Já od tebe žádám jen to, na co stačíš. 

Raduj se, že mé Slovo je vyhledáváno po celém světě, neboť to je přání mého srdce. 

Přeji si, aby všichni moji stoupenci odpověděli okamžitě na moji výzvu, neboť je potřebuji, 
aby Mi pomohli v mé misi zachránit lidstvo. 

Je to pouze začátek rychlého obrácení, kdy Krev a voda budou tryskat na každou lidskou 
duši. 

Má Krev a voda obrátí dokonce i zčernalé duše. 

Právě tak, jako voják, který probodl můj bok, byl okamžitě obrácen, tak také se obrátí 
milióny duší, které v tomto čase nevěří, že Já existuji. 

Cožpak jsem vám neřekl, že mé milosrdenství je nekonečné? 

Cožpak jsem vám neslíbil, že zázraky, schválené mým Otcem, se uskuteční, aby sblížily svět 
a všechny duše přivedly k jejich právoplatnému dědictví? 

Tak mnoho duší odpovídá nyní na mé volání. Jejich modlitby budou znásobeny a další 
milióny budou zachráněny. Ve vašem úsilí k záchraně celého lidstva mají být zahrnuty 
všechny duše. 

Váš cíl, moji vroucně milovaní stoupenci, musí být nedovolit ani jediné duši proklouznout 
okem síta. 

Tato síť bude rozhozena a vržena do vod, aby chytala duše a zachránila je. 

Vy, moji stoupenci, jste rybáři. Dávám vám tuto síť milostmi, které vám teď uděluji. 



Pomůžete Mi zachránit každou žijící duši a ani jediné úsilí nebude ponecháno nazmar, bude 
uděláno naprosto všechno, když se teď vydávám ještě jednou zachránit lidstvo. 

Takže místo toho, aby ses choulila ve strachu, ustaraná obrovskou odezvou na mé volání, 
musíš se radovat, má dcero. Neboť konečně má svatá vůle se naplňuje. Přesto máme před 
sebou ještě dlouhou cestu. 

Váš Ježíš 

531. Matka Spásy: Obrácení může oslabit vliv antikrista 
Čtvrtek, 23. srpna 2012 v 12:40 
 
Mé dítě, dej vědět všem Božím dětem, že čím větší bude odpor proti svatému Slovu mého 
Syna v této době, tím více milostí bude vyléváno na stoupence mého milovaného Syna.  

Všechna předpověděná proroctví mohou být mnoha způsoby zmírněna, kdyby jen všechny 
Boží děti přijaly milost obrácení. 

Obrácení může oslabit vliv antikrista. Vaše každodenní modlitby, včetně modliteb modlitební 
kampaně také pomůžou k tomu přispět. 

Prosím vás, abyste se modlili za duše těch, kdo se staví proti misi mého Syna na zemi. 

Tato bitva o duše je prudká a musíte se pozvednout nad muka a bičování a prosit mě, abych 
orodovala za ty nebohé, svedené duše, které věří, že mluví ve jménu mého Syna, ale místo 
toho jsou oklamány Zlým. 

Můj Syn se nikdy nevzdá své touhy po duších, zejména ne po těch, které Ho odmítají, 
zesměšňují jeho svaté Slovo, a které jsou zčernalé hříchem. 

Děti, všechny musíte zůstat silné a pevné ve vašem odhodlání vykonávat svatou vůli mého 
Syna. 

Nebude to snadné, ale zasloužit si vstup do Nového ráje není snadné. 

Vyžaduje to hodně trpělivosti, mnoha modliteb, hodně lásky jednoho k druhému a schopnost 
odpustit všem, kdo vám způsobují zármutek a kdo znesvěcují Slovo mého Syna. 

Děkuj vám, že jste odpověděly na mé volání. 

Matka Spásy 

532. Bůh Otec: Každé duši, za kterou se budete modlit, zaručím imunitu od bran 
pekla 
Čtvrtek, 23. srpna 2012 v 15:15 
 
Má nejdražší dcero, stalo se to jen vzácně, že Nejsvětější Trojice komunikovala s lidstvem 
tímto způsobem a je to poprvé, že Já, váš Otec, jsem schválil misi tohoto druhu. 

Mé děti, z nichž mnoho nechápe význam tohoto Božího zásahu, brzy porozumí, proč je 
nutný. 

Kdyby k Druhému příchodu mého milovaného Syna mělo dojít bez předchozího Varování, mé 
drahé děti by nikdy nevstoupily do bran Nového ráje. 



Nikdy by nebyly schopné připravit své duše a nebyly by způsobilé k přijetí do nové éry 
pokoje. 

Je to komunikace, se kterou svět bude mít potíže, aby na ni odpověděl. 

Mrak, který zakrývá srdce lidí je tak temný, že jen málo duší bude moci uvidět Světlo mého 
božského zaslíbení. 

Síly zla, vždy přítomné ve světě, zabraňují mým dětem natáhnout ruku ke Mně. Mé odhodlání 
přivést členy mé rodiny blíže a sjednotit je v mém srdci je neotřesitelné. 

Každý člověk by měl pochopit, že usnadním rychlé obrácení lidstva, za každou cenu. 

I když dovolím, aby svobodná vůle všech mých dětí zůstala nedotčena, přikážu, aby se staly 
zázraky, které zcela obrátí jejich srdce. 

Toto je můj slib, když teď volám k vám, mé drahé dětičky. 

Já, váš milovaný Otec, vás toužím vzít, shromáždit, přitisknout k mému srdci a přivést vás do 
bezpečí.  

Tak málo z vás ví o hlubinách mé Lásky. Když jednou zakusíte lásku ke Mně, vašemu 
Věčnému Otci, už nikdy nebudete moci přerušit spojení se Mnou. 

Chci vám dát útěchu. 

Přeji si, abyste věděli, že moje láska k vám je taková, že skrze mého Syna Ježíše Krista vám 
bude prokázáno velké milosrdenství, dokonce i těm, jejichž srdce jsou z kamene a i těm, 
jejich duše jsou tak černé, že jen zázrak je může zachránit. 

Těm, kdo Mě milují, pravím toto: Vaše láska ke Mně, vašemu Otci, vám bude bohatě 
vrácena. 

Vaše láska k mému drahému Synu bude odměněna tak, že každé duši, za kterou se budete 
modlit, zaručím imunitu od bran pekla. 

Nic není nemožné. 

Má láska nemá hranic. 

Důvěřujte Mi. 

Důvěřujte mému Synu. 

Když to uděláte, udělím velké milosti pro spásu lidstva. 

Váš milovaný Otec 
Bůh Nejvyšší 
 
533. Vzdejte dík mému Otci za dar jeho milosti imunity před plameny pekla 
Pátek, 24. srpna 2012 v 03:15 
 
Má vroucně milovaná dcero, přál bych si, abys požádala mé stoupence, aby se začali modlit 
mé litanie JEŽÍŠ LIDSTVU, od nynějška každý den. 

Tyto modlitby přinesou velké milosti a zachrání všechny, které zahrnete do vašich zvláštních 
záměrů pro spásu jejich duší. 



Ta druhá litanie je určena k uctění mého Věčného Otce, který miluje každé své vzácné dítě. 

Já pokládám mou hlavu na jeho rámě, mé paže Ho objímají každý den, abych Ho utěšil, 
protože se trápí kvůli všem těm ubohým duším, které jsou pro Něj ztracené. 

Jděte k Němu, moji milovaní stoupenci a vzdejte mému Otci dík za dar jeho milosti imunity 
před plameny pekla těm, kteří odpovědí na jeho volání. 

Litanie JEŽÍŠ LIDSTVU (2):  

Za milost imunity před plameny pekla 

"Ó, Nejvyšší Nebeský Otče, 

miluji Tě. 

Uctívám Tě. 

Pane, smiluj se. 

Pane, odpusť nám naše viny. 

Velebím Tě. 

Chválím Tě. 

Vzdávám Ti dík za všechny mimořádné milosti. 

Prosím Tě o milost imunity pro mé milované: 

(jmenujte všechny ty, které máte na seznamu k záchraně duší) 

Nabízím Ti moji věrnost v každém čase. 

Ó, Otče, nejvyšší na nebesích, 

Stvořiteli všech věcí, 

Stvořiteli vesmíru, 

Stvořiteli lidstva, 

Jsi počátek všech věcí. 

Jsi zdrojem Lásky. 

Jsi Láskou. 

Miluji Tě. 

Uctívám Tě. 

Podřizuji se Ti. 

Prosím Tě o milosrdenství pro všechny duše, které Tě neznají, 

které Tě neuctívají, 

které odmítají tvou ruku milosrdenství. 



Nabízím se Ti v mysli, tělu i duši, 

abys je mohl vzít do své náruče, do bezpečí od Zlého. 

Prosím Tě, abys otevřel bránu ráje, aby všechny tvoje děti se konečně mohly sjednotit 
v dědictví, které jsi stvořil pro všechny z nás. Amen." 

Chci, abyste všichni věděli toto: 

Láska mého Věčného Otce, kterou má pro každé ze svých dětí, je mimo vaši schopnost 
porozumění. 

Je stokrát, nebo ještě silnější než ta, kterou rodiče chovají ve svých srdcích pro své vlastní 
děti na zemi. 

Láska, kterou můj Otec chová ke svým dětem je tak silná, že přinesl mnoho obětí, o kterých 
ani nevíte. 

Zadržel svou ruku a neseslal mnoho trestů, které plánoval, aby potrestal své děti. Jeho 
trpělivost byla pokoušena až za samou mez. 

Urážek hozených Mu do tváře si nevšímal. 

Místo toho chce přivést své děti zpátky k sobě, nikoliv strachem, ale láskou jeho dětí, které 
Ho milují nejvíce. 

Spoléhá na vás, kdo máte hlubokou a stálou láskou k Němu a ke Mně, jeho Synu, abyste Mu  
pomohli shromáždit jeho ztracené děti, aby je mohl vzít k sobě. 

Přiveďte všechny tyto duše blízké vašemu srdci a položte je nyní před trůn mého Otce a On, 
ve svém milosrdenství, vám dá ten největší dar ze všech. Udělí jim spásu. 

Přineste Mu jména temných duší, včetně seznamu těch, které osobně neznáte a proste 
úpěnlivě o milosrdenství pro jejich duše. 

Můj Otec očekává s láskou ve svém srdci vaši šlechetnou odpověď. 

Pojďte. Neváhejte, neboť to je ten nejmimořádnější dar svého druhu z nebes. 

Vy, z této generace, jste vskutku požehnaní. 

Váš Ježíš 

534. Matka Spásy: Děti, přijměte vřele dar milosti záchrany duší před peklem. 
Važte si jej, neboť je to vzácný dar z nebes 
Sobota, 25. srpna 2012 v 12:00 
 
Mé děti, nebe se raduje. Andělské chóry zplna hrdla zpívají ke chvále mého Otce. 

Jeho slavné milosrdenství, které udělil mimořádnou milostí záchrany duší před peklem, je 
nadšeně vítáno s velkou radostí a láskou všemi anděly a svatými v nebi. 

Mé děti ještě nechápou význam tohoto velkého daru milosrdenství mého Otce, Boha 
Nejvyššího. 

Vy, mé děti, máte nyní moc zachránit ostatní, ztracené duše. To znamená, že moc Zlého 
může být překonána takovým způsobem, který nebyl dosud možný. 



Lži, klam a nenávist, které Zlý vnáší do myslí Božích dětí, se mohou stát marnými, budou-li 
modlitby dané těm, kdo milují mého Syna, přineseny před trůn mého Otce. 

Děti, přijměte vřele tento dar imunity duší před peklem. 

Važte si jej, protože je to vzácný dar z nebe. 

Dokazuje vám lásku vašeho Otce ke každému svému milovanému dítěti. 

Je to jeden z největších zázraků, nabídnutý všem Božím dětem v časech konce. 

Děkuji, že jste odpověděly na mé volání. 

Maria, Královna Nebes 
Matka Spásy 
 
535. Příčinou všeho zla na světě je nenávist, a ta může na sebe vzít mnoho podob 
Neděle, 26. srpna 2012 v 18:30 
 
Má vroucně milovaná dcero, příčinou všeho zla na světě je nenávist, a ta může na sebe vzít 
mnoho podob. 

Odpor vůči jiné osobě vyrůstá ze strachu; ze strachu, že tato osoba vás může nějak zranit. 

Nesouhlas s jinou osobou může povstat z hříchu pýchy. To se stává tehdy, když cítíte, že 
musíte dokázat svoji hodnotu za každou cenu, i když se mýlíte. 

Žárlivost, i když zpočátku může být velmi mírná, se velmi brzy stává nenávistí. 

Nechuť k sobě samému začíná, když srovnáváte váš život s životem ostatních, o nichž si 
myslíte, že mají větší štěstí než vy. 

Velmi brzy se tato nechuť změní v nenávist sebe sama a svého těla. To pak vede k hříchům 
smyslnosti. 

Nenávist se také může rozvinout kvůli hříchu žádostivosti po majetku ostatních. 

To může vést k válce, když jedna země dychtí po bohatství jiné. 

Nebo to může znamenat, že dovolíte chamtivosti zničit vaši duši, když toužíte po stejném 
světském bohatství, jako váš bližní. 

Závist se také může změnit do podoby nenávisti, zejména tehdy, když se pokoušíte s někým 
soupeřit, a přes všechno vaše úsilí se vám nedaří dosáhnout toho, co jste si předsevzali. 

Všechny hříchy, když jim dovolíte hnisat, mohou vás přivést k nenávisti. 

Pocítíte-li nenávist, vězte, že se Satanovi podařilo napadnout vašeho ducha. 

Když se to stane, bude vás svírat jako v kleštích a už vás neopustí. 

I když se budete sebevíce snažit uvolnit jeho sevření, bude vás svírat stále víc. Jedinou vaší 
zbraní je modlitba. 

Modlete se, modlete se, modlete se, když vás pronikne nenávist. Neboť dokud vás neopustí, 
nikdy více nebudete moci pocítit pokoj, lásku nebo radost. 



Když se vašeho srdce a duše zmocní nenávist, vzdálíte se ještě více ode Mne, vašeho Ježíše. 

Budete strašně trpět a pocítíte hněv a bezmoc, které nebudete moci ovládnout. 

Nikdy nevěřte konečné lži, kterou Satan zasadil do vaší duše, když vás zahalil pláštěm 
nenávisti. Tato lež je následující: Vaše nenávist se může rozptýlit jen tehdy, když budete 
usilovat o definitivní pomstu na cíli této nenávisti. 

Co dělat, když vás zahalí nenávist? Moc lásky může nenávist okamžitě rozptýlit. 

Když se modlíte a prosíte Mě o pomoc, tak má odpověď bude následující: Odpusťte vašim 
protivníkům a těm, o nichž si myslíte, že jsou příčinou vaší nenávisti. 

Ale k tomu, abyste mohli odpustit, musíte se nejdříve přede Mnou ponížit a prosit Mě 
o odpuštění. 

Až odpustíte těm, které nenávidíte, musíte učinit pokání za váš hřích. 

Ukažte vašemu protivníku lásku. Bojujte proti nenávisti, zlé a nebezpečné nemoci duše, 
láskou. 

Láska je lékem, který vaši duši zbaví této nákazy. 

Pokud se vám to podaří udělat, porazíte Satana a on vás nechá být. 

Nikdy se nebojte bojovat proti nenávisti ve vaší duši, i když to bude pro vás velmi těžké. 

Když tímto způsobem – pokorou hříšníka – bude moci být nenávist oslabena, zavládne na 
světě pokoj. 

Váš Ježíš 

536. To je zodpovědnost, kterou vám, moji stoupenci, dávám – abyste obrátili 
duše, po kterých toužím nejvíce 
Pondělí, 27. srpna 2012 v 19.20 
 
Má vroucně milovaná dcero, moje láska k mým stoupencům, kteří odpověděli na má 
poselství, vzedmula mé Nejsvětější Srdce do té míry, že je nyní připraveno nechat 
vytrysknout hojnost mých milostí. 

Mé milosti se v tomto čase vylévají na vás, moji milovaní následovníci. 

Jsou vám nyní dávány, aby posílily vaše rozhodnutí šířit mé svaté Slovo. 

Má poselství z nebe budou živit duše, včetně těch nejvíce zčernalých a dávat jim kyslík, který 
potřebují, aby přežily temnotu, kterou vylévá na svět Satan. 

Jeho neviditelný, ale mocný vliv oslabuje i nejpevnější věřící, kteří začínají pochybovat o své 
víře. 

Když vám dávám tyto milosti, dělám to z určitého důvodu. 

Vy, moji stoupenci, jste kotvou, která bude přitahovat všechny duše, které ve zmatku 
bezcílně bloudí. I když vám z počátku nebudou naslouchat, přesto musíte vytrvat.  

Dejte jim kopie mých poselství a mé modlitby modlitební kampaně a mlčky odejděte. 



Můj Duch Svatý je určitým způsobem poznamená. Když poselství nepřijmou, bude pro ně 
těžké jen tak odejít pryč a zapomenout na ně. Budou se ke Mně vracet. 

Někteří se budou zdráhat vrátit se. Zvědavost je ale přemůže. 

Někteří se vrátí s úmyslem pokusit se tato poselství odmítnout a budou se snažit přesvědčit 
také vás, abyste udělali totéž. 

Jiní se vrátí, aby se s vámi hádali, zesměšňovali vás a provokovali. 

Jiní řeknou, že tato slova nepřicházejí ode Mne, a to vám zlomí srdce. 

Ale potom přijdou obrácení. Ti k vám přiběhnou s čistou radostí ve svých srdcích a budou 
prosit o další poselství. 

Budou to právě tyto duše, které vám potvrdí, že to všechno stálo za to. 

Avšak jsou to temné duše, za které se budete muset modlit nejvíce a je to kvůli nim, že na 
vás vylévám mé milosti, abyste je pomohli zachránit. Neboť bez vaší pomoci už není pro ně 
žádná naděje. 

To je zodpovědnost, kterou vám, moji stoupenci, dávám – abyste obrátili duše, po kterých 
toužím nejvíce. 

Váš Ježíš 

537. Když uctíváte falešné bohy a prosíte je o majetek, bohatství a jiné dary, čistě 
k uspokojení vaší žádostivosti, přivoláváte prince temnoty 
Úterý, 28. srpna 2012 v 19:30 
 
Má vroucně milovaná dcero, svět a lidé, kteří v něm žijí, se nacházejí v popírání Boha. Nevěří 
v opravdového Boha, mého Věčného Otce. 

Oni, – a jsou jich miliardy, běhají ve zmatku sem a tam a ve slepých uličkách slídí po bohu, 
kterému by mohli přísahat věrnost. 

Problém s těmito bohy, falešnými bohy, které staví na piedestal, je ten, že tyto idoly si sami 
udělali. Jsou jejich vlastní tvorbou, provedenou tak, aby vyhovovala jejich pojetí, jaký by bůh 
měl být. 

Má dcero, tito bozi, kterých vytvořili stovky, jsou vytvořeni jejich vlastní imaginací. 

Tito stejní bozi slouží jen jedinému účelu – aby lichotili očekáváním, zrozených z jejich 
sebelásky s ohledem na to, jaký by jejich ideální bůh měl být. 

Bozi, které vytvářejí, jsou dobře propracovaní. Apelují na pocit božského práva jejich duší. 
Jejich duše totiž věří, že bozi, které si sami udělali, podporují jejich práva na zázračné věci. 

Vy, kdo nepřijímáte Pravdu, existenci jediného pravého Boha, vězte toto: 

Jen skutečný Stvořitel lidstva vám může dát svobodnou vůli. 

Můj Otec vás nikdy nebude nutit, nebo přikazovat, abyste cokoliv udělali, neboť to není 
možné. 

Když prosíte falešné bohy, aby vám dali bohatství, úspěch, nebo aby vám udělili přízeň, jste 
sobečtí. 



Jen když žádáte Boha, aby vám udělil dary podle své svaté vůle, můžete skutečně 
rozmlouvat s jediným pravým Bohem. 

Když uctíváte falešné bohy a prosíte je o majetek, bohatství a jiné dary, čistě pro uspokojení 
vaší žádostivosti, přivábíte prince temnoty. 

On čeká na chvíli, kdy vám takovou přízeň udělí. Neotvírejte dveře králi lží, neboť za to draze 
zaplatíte. 

Vymění tyto světské dary za vaši duši. 

Váš Ježíš 

538. Dobro proti zlu je bojem mezi Bohem, mým Věčným Otcem a Satanem. Je to 
tak jednoduché. 
Pátek, 29. srpna 2012 v 23:00 
 
Má vroucně milovaná dcero, bitva právě začíná. Pro každý špatný zákon, který národy 
schválily a který se staví proti zákonům Božím, budou rukou mého Otce uvolněny trestající 
síly, které je budou bičovat. 

Každý hanebný zločin, vykonaný navzdory zákonům Božím bud napaden a národy budou 
trpět za své hříchy. 

Právě tak, jako Boží milosrdenství je velké a pokrývá co největší možnou šíři, aby zachránilo 
duše, tak také dopadne Boží trest, aby bylo zastaveno šíření zla. 

Dobro proti zlu je bojem mezi Bohem, mým věčným Otcem a Satanem. Je to tak 
jednoduché. 

Ti, kteří se řídí Božími zákony, budou zachováni. 

S těmi, za které se jiné duše modlí a nabízejí osobní oběti v pokání za jejich hříchy, bude 
jednáno se shovívavostí. 

Ti, kdo odmítají následovat Boha, přestože znají Pravdu a postihují jiné duše zlovolnými 
zákony, které zavedli ve svých národech, budou potrestáni. 

Před vámi je mnoho bouří, záplav a zemětřesení. 

Neboť každá urážka proti Bohu se setká s urputným odporem, aby časem očista mohla být, 
a také byla naplněna. Nikdy nezapomeňte, že láska k Bohu musí vycházet ze srdce. 

Popírejte Boží Slovo, a budete kvůli tomu trpět. 

Láska k Bohu musí být čistá. Bázeň z Boha je přirozenou částí přitažlivosti majestátu 
Stvořitele všech věcí a je součástí této lásky. 

Musíte prokázat úctu k Božím zákonům. 

Chybí-li tato úcta a opovrhuje-li člověk Božími zákony, což kazí lidstvo, pak hněv mého Otce 
bude uvolněn. 

Váš Ježíš 

539. Matka Spásy: Probuzení přijde brzy 
Čtvrtek, 30. srpna 2012 v 18:15 



 
Mé dítě, obnova duší již začala a éra míru už není příliš daleko. 
 
Protože všechny Boží děti jsou požehnané darem Slova mého milovaného a drahého Syna, 
pokračuje šíření Ducha Svatého napříč všemi národy. 

Nikdo nezastaví Slovo mého Syna, protože na to dohlíží můj Otec. 

Obrácení zažehne srdce lidí a mnozí pocítí lásku Boha, jejich přirozeného Otce. Obejme je 
takovým způsobem, který je překvapí a ohromí. 

Jakmile je tato Boží Láska pronikne, pocítí potřebu jásat radostí, protože je nepodobná žádné 
jiné lásce, kterou člověk zná. 

Probuzení přijde brzy. 

Zatímco Duch Boží se bude dále šířit v plamenech slávy, zlo bude slábnout a Satanova 
armáda bude zbavena svých vojáků. 

Bude ponechána bez obrany, protože mnozí z jejích přívrženců budou získáni Božím 
milosrdenstvím a zanechají Satana jen s polovinou jeho armády. 

Rozčarovaní jeho planými sliby, odpoví Světlu milosrdenství mého Syna. 

Bitva nejen začala, ale duše nyní následují mého Syna v zástupech, protože hledají pravdu 
věčného života. 

Žehnám ti, mé dítě. 

Nebesa se radují kvůli obrácení duší a záchraně temných duší, které bylo dosaženo 
modlitbami těch, kteří milují mého Syna. 

Vaše milovaná Matka 
Matka Spásy 
 
540. Nikdo nezná pravdu skutečných obsahů Knihy Zjevení. Zná je jen Bůh. 
Pátek, 31. srpna 2012 v 23:20 
 
Má vroucně milovaná dcero, jste na vrcholu doby exploze, která uvidí mé milosrdenství 
vylévat se na svět v události, která změní tvář země. 

Tato mise bude rychlá. 

Byla jsi povolána náhle a ve spěchu, protože jsem začal jednat, abych zajistil, že světu bude 
dána Pravda. 

Tak málo lidí rozumí tomu, že Bůh povolává proroky nečekaně a nedává jim čas na přípravu. 

To znamená, že slova plynou bez váhání. 

Nikdo nemá schopnost napsat taková poselství, jako jsou tato. Tvrdit opak by bylo urážkou 
mého Otce a Ducha Svatého. 

Žádný člověk by nemohl lidskými slovy zažehnout plamen Boží lásky v duších jeho dětí, jako 
to mohou udělat tato poselství. 

Jen Bůh může docílit takového výsledku. 



Nikdo nezná pravdu skutečných obsahů Knihy Zjevení. Zná je jen Bůh. 

Jen Já, Beránek Boží, mám oprávnění oznámit, co obsahují. Dělám to nyní, prostřednictvím 
mého posla Marie Božího milosrdenství, který předává moje Slova, ne její, nevěřícímu světu. 

Dbejte nyní mého Slova, neboť je vám dáváno, aby vás zachránilo. Aby vás varovalo. Aby 
vás připravilo a očistilo vás. 

Buďte připravení, až ten čas přijde. 

Já přicházím skrze tato poselství, abych vás připravil. Neznáte dne ani hodiny. Proto musíte 
připravit vaši duši tak, jako bych měl přijít zítra. 

Buďte vždy připravení. Prosím vás, abyste si udrželi jasnou a otevřenou mysl, budete-li číst 
má poselství poprvé, neboť to bude pravděpodobně jediný čas, kdy uslyšíte můj hlas z nebe, 
než přijde den, na který všichni čekáte. 

Žehnám vám. Zvu vás, abyste přišli ke Mně. 

Když vás prosím, abyste se modlili, jednoduše vás prosím, abyste se Mi důvěrně svěřili, ve 
vašich vlastních, prostých, slovech. 

Vaším vlastním způsobem. Vašimi soukromými myšlenkami. Já slyším všechno. Vidím 
všechno. Cítím, co cítíte vy. Já jsem s každým z vás a stojím vedle vás a jen čekám na den, 
kdy se konečně vzdáte mému volání. 

Z mé strany se nemusíte ničeho obávat, neboť má láska k vám překoná jakoukoliv temnotu, 
která vás ode Mne odděluje. 

Obraťte se ke Mně a Já na vás vyliji mé Světlo. Potom vám dám pokoj, po kterém tolik 
toužíte. Čekám. Jsem trpělivý.  

Přijďte ke Mně, až budete připraveni. 

Miluji vás. Žehnám vám. 

Váš Spasitel 
Ježíš Kristus 
 
541. Tato mise je poslední dar proroctví schválený mým Otcem pro záchranu duší 
Sobota, 1. září 2012 v 10:25 
 
Má vroucně milovaná dcero, rychlost v jaké jsou má poselství dávaná světu, je znamením 
naléhavosti této mise. 

Je tolik lidí na světě, kteří jsou ztracení. 

Tolik ubohých duší neví, kdo je Bůh, můj Otec. 

Tak mnoho jich nepřijímá Mě, jeho milovaného Syna, jako skutečného Mesiáše. 

Tato mise je poslední dar proroctví schválený mým Otcem pro záchranu duší. 

Tato poselství se obrací na křesťany, židy, muslimy, ateisty, agnostiky a všechny, kdo hledají 
útěchu v uměle vytvořených náboženstvích. 

Všichni lidé, všechny duše, mají stejnou touhu najít smysl svého života. 



Je srdcervoucí, že velká část z nich nevěří v Boha, neboť si myslí, že všechno skončí, až 
jejich život na zemi uplyne. 

Ó, kdyby jen mohli vidět, co se stane, až jejich duše přijdou přede Mne. Uvidí Mě a jsou 
oněmělé údivem, protože nemohou uvěřit, že jsem skutečný.  Radost mnoha takových duší 
se dá srovnat jen s úlevou těch, které zemřely ve stavu milosti. 

Avšak radost takových temných duší, když Mě uvidí, je krátkého trvání, a ony jsou odnášeny 
ode Mne do hlubin pekla ve stavu ohromení a beznaděje. 

Duše, které znají učení Boha prostřednictvím jeho proroků a jako výsledek mé mise na zemi 
a které Mě odmítají, nechť vědí toto: 

Zvolily jste si odvrátit se od Pravdy. Kvůli mé lásce k vám, udělám vše, co mohu, abych vám 
otevřel vaše oči. 

Přinesu dary a díky mému velkému milosrdenství vás zachráním.  

Volám všechny z vás, bez ohledu na to, jaké náboženství vyznáváte, abyste nyní všichni 
naslouchali těmto slovům: 

Vy všechny víte, jaké to je být částí rodiny. 

Některé z vás máte to štěstí, že jste se narodily do rodiny plné lásky. 

Jiné nejsou tak požehnané a mohou trpět obtížemi a temnotou ve svých rodinách. Jiné jsou 
ztracené, poraněné, hněvivé a nemohou cítit opravdovou lásku ke svým rodinám. 

Některé jsou vykázány do pustiny, aby se staraly samy o sebe, bez toho, že by se měly na 
koho obrátit. 

Mnohé potřebují jistou formu podpory, aby se na ni spoléhaly, a která by jim dávala naději. 
To je důvod, proč mnohé ubohé duše se pokoušejí najít náboženství, které by jim poskytlo 
tento chybějící článek. 

Žel, to je jen vede do hlubší beznaděje. Neboť tato náboženství jsou založena na lži. 

Děti, lži vás zraňují. Dávají vám falešný pocit bezpečí. Těmto náboženstvím chybí podstata, 
protože se neřídí Pravdou a nejdou po cestě Pána. 

Vězte jen, že My, Nejsvětější Trojice, jsme vaše rodina. Nové nebe a země bude váš 
skutečný domov. 

Následujte Mě na cestě Pravdy, abych vás mohl vzít do vašeho právoplatného domova. 

Domova tak plného lásky a radosti, že je vším, o co musíte usilovat. 

Prosím, otevřete vaše oči, protože pro svět přišel čas, kdy konečně bude stát před smlouvou 
Pravdy. 

Moje smrt na kříži byla smlouvou, která vám přinesla vaši spásu. 

Můj Druhý příchod je také smlouvou, poslední smlouvou, přivádějící vás domů k Bohu, 
Stvořiteli všech věcí. 

Už brzy Mě můj Otec, Bůh Nejvyšší, pošle, abych přinesl spásu všem jeho dětem. 



Mohu to udělat a naplnit Otcův slib, jen když budu moci zachránit každou duši. 

Nepokládejte překážky na mou cestu kvůli vašim pochybnostem. 

Neodmítejte mé pokusy přinést spásu každé duši. 

Nezříkejte se příležitosti žít plný život, naplněný láskou, radostí a údivem, v míru a harmonii, 
v nové éře míru. 

Váš Ježíš 

542. Vyzývám vás všechny, abyste vytvořili střediska, kde můžete zajistit 
rozšiřování mých poselství 
Pondělí, 3. září 2012 v 10:08 
 
Má vroucně milovaná dcero, armáda byla zformována a její řady se šíří napříč jak 
křesťanskými zeměmi, tak zeměmi řízenými komunisty. 

Žádná země nezůstane nedotčená mou armádou, mou armádou zbytku. 

V mé armádě budou úrovně s hodnostmi každého druhu, zavedené s tím záměrem, aby byl 
zajištěn úspěch mé mise k obrácení duší. 

Všichni, kdo budou v mé armádě, bez ohledu na svou úlohu, budou mít s ostatními společné 
tyto rysy: 

Budou Mi sloužit v pokorné služebnosti a jejich láska ke Mně, svému Ježíši, bude planout po 
celou dobu mise. 

Ohnivá pochodeň, zažehnutá Duchem Svatým, nebude skomírat, neboť je to mimořádný dar 
k posílení mých vojáků. 

Nezapomeňte, že to bude válka, válka k záchraně lidské rasy. Válka, ve které se můj Otec 
postará, aby byla vyhrána ve jménu Boha. 

Vyzývám vás všechny, abyste vytvořili střediska, kde můžete zajistit rozšiřování mých 
poselství. 

Důležitou částí takových středisek je modlitba, neboť když založíte modlitební skupiny, 
posílíte moc mé armády. 

V té míře, v jaké se bude zvyšovat počet modlitebních skupin, založených v mém svatém 
jménu, zvýším také počet obrácení. 

Nazvěte tyto modlitební skupiny "Ježíš lidstvu" a zbytek ponechejte na Mně. 

Můj Duch Svatý pokryje takové skupiny a povede vás na každém kroku vaší cesty. Další 
pokyny vám dám brzy. 

Buďte v pokoji. Jsem šťastný, že vy, moji milovaní stoupenci, jste odpověděli na moji výzvu 
s takovou láskou a důvěrou. 

Váš Ježíš 

543. Mé jméno už není uctíváno, mé jméno je proklínáno 
Úterý, 4. září 2012 v 23:05 
 



Má vroucně milovaná dcero, v každé chvíli každého dne pociťuji bolest odmítání a nenávisti 
lidstva. 

Nikdy to nepřestává. Moje ukřižování bylo jen začátkem. 

Mohlo zvěstovat spásu lidstva, ale má bolest bude pokračovat, dokud Satan nebude 
vypovězen. 

Dokud je přítomen a panuje na zemi, což dosud v tomto čase činí, má bolest a muka nikdy 
neskončí. 

Jedinou útěchou je radost, kterou cítím, vidím-li na světě skutečnou, vzájemnou lásku, 
přítomnou v čistých duších. 

Je to tato láska, která umožňuje udržet světlo mezi nocí a dnem. Neboť bez mého Světla by 
temnota přetrvala dvacet čtyři hodiny denně. 

Představte si, jestli chcete, mou bolest. 

Vy, kteří trpíte bolestí a zraněním rukama těch, které milujete, budete přesně vědět, jaká je 
má bolest. 

Jste-li krutě mučeni, duševně i tělesně, někým, koho milujete, je pak těžší snášet takovou 
bolest. 

I když víte, že osoba, která vás pronásleduje je v strašné temnotě, neulehčuje to vaší bolesti. 
Spíše naopak, jen to zvyšuje intenzitu a prudkost takového utrpení. 

Je to proto, že vám ještě záleží na vašich mučitelích, ale víte, že trpí a že nemohou za své 
chování. 

Je v nich tolik temna, že neposlouchají, když se jim pokoušíte vysvětlit, co musí udělat, aby 
se zbavili své temnoty. 

Nechtějí poslouchat. 

Ani nechtějí oživit svého ducha, aby uviděli světlo, lásku a radost, které by pocítili, kdyby jen 
naslouchali vám, jediné osobě, která je opravdu miluje navzdory jejich chybám, jejich jediné 
příležitosti odmítnout ten nebezpečný temný mrak, který pokrývá celého jejich ducha, aby se 
osvobodili. 

Bolest odmítnutí je krutá pro Mne, vašeho Spasitele, Syna člověka. 

Vytrpěl jsem strašná tělesná muka, jejichž větší část nebyla podaná světu v detailech – bylo 
to tak hrozné mučení, že jsem si nepřál, abyste projevili tento druh soucitu. 

Nikoliv, hledal jsem jen vaši věrnost, vaši víru, stejně tak jako vaši radost a úlevu z vašeho 
vědomí, že jste byli zachráněni od věčného zatracení. 

Ale opravdu vědí lidé o daru, který jsem jim ve skutečnosti dal? 

Mnozí chodí na mši, nebo přijímají víno u jiných křesťanských církví, aby uctili můj dar, ale ve 
skutečnosti nechápou, co to znamená. 

Dal jsem sám sebe úplně, v těle, mysli a duši. Když přijímáte svátost oltářní, musíte plně 
přijmout mé Tělo a ne jen říct, že Mě uctíváte. 



Neboť bez mého Těla, mé skutečné přítomnosti, nemohu získat vaše duše. Nevěděli jste to? 

Proč odmítáte můj ryzí dar, tak jak byl vysvětlen mým apoštolům? Že eucharistie je vskutku 
mé Tělo? 

Nemůžete si ani představit milosti, které byly ztraceny pro vás, vaše rodiny a generace, kvůli 
odmítnutí síly takového daru. 

Má bolest Mě neopouští. Já pláču. Trpím. Naříkám, když vidím, jak hřích, tak rozbujelý ve 
světě, že mé jméno už není uctíváno. Mé jméno je proklínáno. Cítím intenzivní bolest. 

Tobě, má dcero, byla v posledních měsících dána stejná bolest. Dovolil jsem zlu, aby na tebe 
zaútočilo a proniklo tě. Tato oběť, kterou jsi Mi nabídla jako smírčí duše, byla těžká, ale 
naučila tě jedné jednoduché lekci: 

Když jsi obětí tak krutého utrpení z rukou jiných v mém jménu, pociťuješ stejnou bolest, 
jakou současně cítím Já. 

Naše bolest, má dcero, je propojená v této tajemné jednotě. Přijala jsi ochotně moji výzvu, 
aby ses stala smírčí duší, znajíc následky, jakkoliv mohly být děsivé, abys zachraňovala jiné 
duše. 

Nyní, když přinášíš obrácení, víš, že když je vyžadováno utrpení, je to proto, aby se 
vyrovnalo mému vlastnímu utrpení, což může být, a také je, velmi zraňující a bolestné. 

Kvůli tvé lidské přirozenosti budeš čas od času tíhnout k tomu, abys zápasila a bojovala proti 
hrůze, která je ti způsobena, zejména když i bolest hřebů zarážených do tvého zápěstí by 
byla lehčí, než muka, o které tě žádám, abys je vydržela v mém jménu. 

Moje milosti ti pomohly podřídit se takovým žádostem o utrpení. Udělily ti sílu, která ti 
dovolila povstat, stát zpříma a chválit Boha. Neboť to jsou milosti, které ti pomohou přijmout 
utrpení jako dar Bohu k záchraně duší ve smrtelném hříchu. 

Děti, když si na to budete moci vzpomenout, až vás příště někdo bude mučit, zacházet 
s vámi s krutostí a duševně vás týrat, pak překonáte vaši bolest. 

Modlete se ke Mně tuto modlitbu modlitební kampaně (75): 

Předávám Ti, drahý Ježíši, mou bolest 

"Ježíši, sjednocuji mou bolest a utrpení s bolestí, kterou jsi vytrpěl během tvých muk na 
Kalvárii. 

Každou pohanu a slovní útok, které utrpím, nabízím Tobě, na počest tvého korunování trním. 

Každou nespravedlivou kritiku vůči mně Ti nabízím na počest tvého ponížení před Pilátem. 

Každá tělesná muka, která zakouším rukama jiných, Ti nabízím na počest tvého bičování 
u sloupu. 

Každou urážku, kterou snáším, nabídnu na počest strašného tělesného mučení, které jsi 
zakusil během korunování trny, když roztrhly tvé oko. 

Pokaždé, kdy Tě napodobuji, šířím tvé učení, a když se mi přitom vysmívají ve tvém jménu, 
dovol mi, abych Ti pomohl na tvé cestě na Kalvárii. 

Pomoz mi zbavit se pýchy a nikdy nemít strach přiznat, že Tě miluji, drahý Ježíši. 



Potom, když v mém životě se bude všechno zdát být beznadějné, pomoz mi, drahý Ježíši, 
abych byl statečný vzpomínkou na to, jak ochotně jsi dovolil být ukřižován tak hanebným 
a krutým způsobem. 

Pomoz mi povstat a být počítán za pravého křesťana, pravého vojáka ve tvé armádě, 
pokorný a zkroušený ve svém srdci, ve vzpomínce na oběť, kterou jsi pro mne vykonal. 

Drž mě za ruku, drahý Ježíši a ukaž mi, jak moje vlastní utrpení může inspirovat jiné, aby se 
přidali ke tvé armádě stejně smýšlejících duší, které Tě milují. 

Pomoz mi přijmout utrpení a nabídnout je Tobě jako dar k záchraně duší v poslední bitvě 
proti tyranii Zlého. Amen." 

 

Utrpení, má dcero, jakkoliv těžké, je darem, který používám tak, že je předávám těm, jimž 
důvěřuji v mém srdci, abych mohl zachraňovat duše. 

Ty, má dcero, jsi velmi ulehčila mému utrpení tvou odpovědí. Avšak bude ještě nějaký čas 
trvat, než budu osvobozen od kříže. 

To se může stát jen tehdy, až zachráním pokud možno každou duši, žijící dnes na této zemi. 

Váš Ježíš 

544. Ukáže se velký konflikt a lidi rozdělí. Bratr proti bratru. 
Středa, 5. září 2012 v 14:30 
 
Má vroucně milovaná dcero, národ za národem teď právě prochází přechodným obdobím. 
Ani jeden národ si nemohl nevšimnout, že ve vzduchu je mnoho změn. 

Nejen zákony, které spravují jejich země, se začínají měnit, ale víra, kterou kdysi měly, se 
začíná vytrácet. 

Méně kněží, méně sluhů v mých křesťanských církvích se nabízí bránit Boží zákony. 

Ani nevyhlašují věrnost Mně. Místo toho jejich hlasy jsou spíše jen šepotem mezi hlučnými 
hlasy těch, kteří vykřikují a propagují sebelásku. 

Boží Slovo je pohlceno hlasy ateistů, kteří zakrývají své hlasy zástěrkou vládních zákonů, 
opatřených dodatky ve jménu tak zvané spravedlnosti, tolerance, pro dobro všech. 

Lži, které jsou vám předkládány, jsou vymyšleny tak, aby zničily nejen Slovo mého Otce, ale 
také křesťanství po celém světě. 

Odpadlictví od víry se šíří jako divoký požár a dosáhlo téměř svého kritického bodu. 

To je čas k Božímu zásahu. Dost lží. Král lží klame všude Boží děti. Neposlouchejte vaše 
vlády, které prohlašují, že Boží Slovo je lež. 

Nepřijímejte nové zákony, které tolerují smrtelný hřích. Bojujte, vy všichni. Postavte se za to, 
co je správné. 

Nedovolte zákonům zaváděných králem lží strhnout vás a vaše rodiny do bezedné jámy. 

Pokud byste připustili zákony, které zakazují praktikování vaší víry, budete trpět. Vaším 
duším bude chybět potrava a vzdálíte se ode Mne. 



Ale pokud byste přijali vraždu a potraty a nepostavili se proti takovému zlu, pak vaše země 
bude potrestaná Boží rukou. 

I když odpadlictví se všude neustále šíří, na druhé straně obrácení také vzrůstá a oboje se 
brzy proti sobě postaví. 

Ukáže se velký konflikt a lidi rozdělí. Bratr proti bratru. Soused proti sousedovi. 

Budou existovat dva tábory. Jedni, kteří Boha milují a ti druzí. 

Každé duši dám příležitost, aby se rozhodla, ke kterému táboru si přeje patřit v naději, že si 
vybere Mě, svého milovaného Spasitele. 

Vy, moji stoupenci, vašimi modlitbami, zejména modlitbou litanie za milost ochrany před 
peklem, můžete ke Mně přivést více duší. 

Pak pozvednu dobré do svého srdce, jak bylo předpověděno, a v mžiku oka budou vzati do  
bezpečí. 

Můj slib je zachránit lidstvo. 

Ale konečná volba bude záviset na každé duši prostřednictvím její svobodné vůle. 

Váš Ježíš 

545. Mé slovo je tiše přijímáno mými vedoucími služebníky. 
Čtvrtek, 6. září 2012 v 18:30 
 
Má vroucně milovaná dcero, má církev na zemi konečně poznává, že Já nyní komunikuji se 
světem skrze tebe, sedmého posla. 
 
Mé Slovo je tiše přijímáno mými vedoucími služebníky, kteří ale veřejně neoznámí, že tato 
slova přicházejí z mých svatých úst. 

Vědí, že přicházejí ode Mne a Já jsem se dotknul jejich srdcí a pozvedl jejich duše tak, že 
nyní budou následovat mé vedení. 

Tak mnoho mých posvěcených služebníků hledalo v tomto čase má slova k lidstvu. 

Nyní potřebují mé mimořádné milosti, protože bez nich by nedokázali vést mé stádo se 
skutečnou sebedůvěrou. 

Můj Duch Svatý je vyléván na mé místní posvěcené služebníky, aby našli sílu vést moji církev 
hustou trnitou džunglí, která leží před nimi. 

Moji milovaní kněží, nemějte nikdy strach, protože vás nikdy neopustím. 

Budete cítit moji přítomnost za všech časů, kterým budete v budoucnu čelit, kdy mé Tělo, 
má církev, bude pronásledovaná. 

Tato svatá přítomnost bude vaší hlavní oporou, protože budete potřebovat všechnu moji 
pomoc, abych vás podpíral ve vedení Božích dětí k jejich právoplatnému dědictví. 

Přijímám, že mnozí z vás se nevysloví. Rozumím tomu, jak bude pro vás těžké otevřeně 
hlásat mé Slovo dávané vám prostřednictvím mého proroka času konce. Ale vězte toto: 

Máte zodpovědnost vůči Božím dětem, abyste je vedli a nasměrovali je k Pravdě. 



Nesmíte nikdy přijmout lži místo Pravdy. 

Vy víte, že Pravda mého učení je vytesána do kamene. 

Moje učení se nikdy nezměnilo a nikdy se nezmění. 

Má nová odhalení, která jsou obsažená v pečetích Knihy Zjevení, budou vám brzy oznámena. 

Důvěřujte Mi. 

Přijměte, že nyní s vámi mluvím, neboť bych vás nikdy v těchto časech neopustil. 

Má povinnost vůči mému Otci je zajistit, aby svět byl náležitě připraven na můj návrat 
a zachránit každé jednotlivé Boží dítě. 

Váš Ježíš 

546. Tato mise může být přirovnána k záchraně gigantického zaoceánského 
parníku 
Pátek, 7. září 2012 v 20:35 
 
Má vroucně milovaná dcero, nikdy si nemysli, že pracuješ sama v této misi, i když to může 
tak vypadat. 
 
Musíš si uvědomit, že mnoho lidí na celém světě poslouchá mé svaté Slovo a že má poselství 
zachraňují duše. 

Tato mise může být přirovnána k záchraně gigantického zaoceánského parníku. 

Mnoho duší je varováno před nebezpečím a bylo jim řečeno předem o záchranném plánu. 

Když poslechnou, zachrání nejen sami sebe, ale také životy svých rodin a svých přátel. 

Mnozí nebudou poslouchat a řeknou: "Jaké nebezpečí?" Nebudou chtít vstoupit do 
záchranných člunů, protože nevěří, že se loď potopí. 

Ne, řeknou, to je falešné varování, planý poplach. Až čas pokročí a poslední dny se stanou 
zřejmými, budou šplhat kamkoliv a hledat bezpečné místo. 

Budou utíkat, aby se schovali před explozí, až se hory budou nořit do moří a až nebe zrudne 
jako krev, ale neuniknou. 

Hříšníci, kteří páchají strašné křivdy vůči mému Otci a kteří vědí, jak černé jsou jejich duše, 
budou ztraceni. 

Ti, kdo se přidali na stranu šelmy, se pokusí v tomto bodu uvolnit z jejích spárů. Neboť 
k tomu dojde až tehdy, kdy jim Pravda konečně začne svítat, ale na Světlo nebudou mít 
právo. 

Jen temnota ulehčí jejich bolesti, a přesto jim také přinese neutuchající hrůzu a utrpení. 

Nikdy neodmítejte pomoc, kterou potřebujete k přípravě svých duší. Musíte připustit, že zlo 
ve světě musí být vymýceno. 

Hříšníci, kteří se odmítnou změnit, dokonce i potom, co jim byla dána Pravda Božího Slova, 
nepřežijí poslední bitvu. 



Budou vrženi do ohnivého jezera spolu se šelmou a to nebude konec jejich utrpení. Bude to 
jen začátek. 

Těm, kdo se vysmívají mým pokusům připravit vaše duše, říkám: Bude vám dána každá 
příležitost, abyste se obrátili ke Mně. 

Všechno bude uděláno k vaší záchraně. Nepřijmete-li moji ruku, záchranný člun, který vás 
udrží na vodě, utopíte se v žalu. 

Jen modlitby ostatních vás můžou zachránit. 

Země vypadá stejně, jaká byla před staletími. 

Nebe se zdá být stejné. 

Slunce září, jako to dělalo vždycky. 

Měsíc vystupuje v jasné noci a člověk ještě ztrácí dech nad zázraky Božího stvoření. 

Ale změny již začaly a těm, kteří jsou bdělí, říkám toto: 

Vy víte o změně a cítíte ji. Splňte svoji povinnost a použijte modlitbu k tomu, aby se oči 
lidstva otevřely Pravdě a aby se srdce všech otevřela Boží lásce. 

Bude to láskou Boha ke všem svým dětem a odpovědí jeho dětí na jeho volání, že lidská rasa 
bude moci být zachráněna. 

Váš Ježíš  

547. Matka Spásy: Před všemi Božími dětmi leží nádherná budoucnost 
Sobota, 8. září 2012 v 15:30 
 
Mé dítě, ať si všechny Boží děti klidně sednou a dovolí jeho Světlu prozářit jejich duše. 
 
Je důležité si vymezit čas v dokonalém tichu a přemítat o Boží lásce a o plánu mého Syna 
k záchraně lidstva. 

Před všemi Božími dětmi leží nádherná budoucnost a tato nová éra pokoje bude přivítána 
s radostí všemi, kdo budou mít to štěstí, aby vešli do jejích bran. 

Dokud tento den nepřijde, Zlý podnikne veškeré úsilí, aby ve světě vyvolával svár a nenávist. 

On a jeho démoni vyvolají rozdělení mezi Božími dětmi. 

Podněcují vraždy, potraty, nenávist, násilí, pronásledování a válku v každé části světa. 

Nezastaví se, dokud nechytí do pasti každou slabou duši, která podlehne pokušení, 
postavené jí do cesty, aby hřešila proti Pánu Bohu, Bohu Nejvyššímu. 

Tak mnoho duší se nechalo nevědomky přivést do jejich temného vězení, odkud je jen malá 
možnost úniku, když se už tam jednou dostaly. 

Jakmile jednou Zlý nad duší zvítězí, nepřestane, dokud nebohou duši úplně nezamoří. 

Z tohoto důvodu se musíte hříchu vyhnout, neboť žádný hřích není bezvýznamný. Stačí 
jedno jediné pokušení a duše se stane slabou a bezbrannou. 



Modlete se, modlete se, modlete se proti válce, která je vedena Zlým proti Božím dětem. 

Když někdo hřeší proti vám, přestože jste nevinnou obětí, nesmíte se nechat přinutit 
k odplatě skrze hřích, protože právě to Zlý chce. 

Postaví jednu duši proti druhé v naději, že se mezi nimi rozhoří nenávist. 

Mějte se každý den na pozoru a nikdy nezapomeňte na ochranu, kterou proti Satanovi nabízí 
můj svatý růženec. 

Vybízím všechny duše, všechna náboženství, aby se každý den modlily můj svatý růženec. 
Když to uděláte, pak Zlý se vám vyhne a nechá vás na pokoji, protože nemůže vydržet 
bolest, kterou snáší, když se modlíte můj růženec, zejména když se jej modlíte hlasitě. 

Jděte v pokoji. Nezapomeňte, že jsem Matka celého lidstva. 

Já jsem Matka Spásy. Boží děti musí hledat moji ochranu. 

Vašimi modlitbami a prosbami o moji pomoc vám budou uděleny mnohé milosti. 

Matka Boží 
Matka Spásy 
 
548. Když někdo nemiluje Boha dostatečně, tak není schopen milovat jinou 
lidskou bytost v plnosti pravé lásky 
Neděle, 9. září 2012 v 10:00 
 
Má vroucně milovaná dcero, když pochybuješ o Boží lásce, pochybuješ o existenci opravdové 
lásky. Vše co ti pak zbývá, je křehká a nedokonalá láska. 

Opravdová láska přichází od Boha. Když někdo nemiluje Boha dostatečně, pak není schopen 
milovat jinou lidskou bytost v plnosti opravdové lásky. 

Jen ti, kteří nesou oheň Boží lásky ve svých duších, mohou opravdu předat skutečný význam 
lásky jiné osobě. 

Totéž je pravdivé pro ty, kdo žijí v manželství požehnaném mou církvi. 

Boží láska, která září na manželství muže a ženy, kteří se vzájemně milují, pronikne jejich 
duše, když milují Boha s odevzdáním, nutným k tomu, aby se cítili v pokoji. 

Opravdová láska znamená pokoj. Bez lásky není pokoje, bez ohledu na to, jak silně se jej 
snažíte najít. Pokoj může přijít jen láskou jednoho člověka k druhému. 

Když ve vašem životě chybí láska, pak nic není v rovnováze a místo ní pociťujete otupělost. 

Abyste našli lásku, musíte najít místo pro Boha ve svém srdci. 

Abyste našli Boha, musíte přijmout Mě, vašeho Ježíše, jako jeho milovaného Syna. 

Když Mi to pak dovolíte, přivedu vás k Němu. 

Když to udělám a když jeho Světlo pronikne vaši duši, pak shledáte, že je snadné milovat 
jinou osobu. 

Boží láska, přítomná v duši, otevře srdce jiného člověka. 



Láska prozáří hoře, neklid a svár ve světě. Je to jediná cesta, jak dojít pokoje, nejen ve 
vašich osobních životech, ale i ve světě kolem vás. 

Láska přináší pokoj a klid, ale musí vyrůstat ze skutečné lásky k Bohu, vašemu Stvořiteli. 

Pokoj přináší harmonii. 

Láska je záchranné lano lidské rasy, a bez ní jste ztracení, osamělí, hladoví a nikdy nenajdete 
pokoj. 

Váš Ježíš 

549. Jak trpíte za svým odznakem ateismu 
Pondělí, 10. září 2012 v 18:00 
 
Má vroucně milovaná dcero, čas, kdy si svět konečně uvědomí, že Bůh existuje, je už blízko. 
Všem, kdo se vychloubají svým ateismem, který nosí jako pyšný odznak cti, říkám toto: 

Až přijde čas, kdy budete moci uvidět Pravdu, jak ji vám dám, budete stále ještě plní pochyb. 

Vězte, že vaše pochybnosti, které právě teď necítíte, protože si myslíte, že Pravdu znáte, 
jsou prokletím. 

Je to Satan, který vás nejdříve svedl a pak proklel. 

Jste děti Boží a byli jste učiněni slepými vůči Pravdě, aby se vám zabránilo vejít do Nového 
ráje na zemi, zaslíbeného lidstvu mým Otcem. 

Až budete seznámeni s Pravdou a budou-li vás pochybnosti stále ještě mučit, prosím, 
požádejte Mě o pomoc. Stačí jedno slovo, jedno zavolání, a je to všechno, co potřebujete. 

Rád bych, abyste se modlili následující modlitbu: 

Modlitba modlitební kampaně (76):   

Modlitba ateisty 

"Ježíši pomoz mi přijmout Boží lásku tak, jak jsi mi ji ukázal. 

Otevři mé oči, moji mysl, mé srdce a mou duši, abych mohl být zachráněn. 

Pomoz mi uvěřit tím, že naplníš mé srdce tvou láskou. 

Pak mě drž pevně a zachraň mě od muk pochybností. Amen." 

Moje nebohé duše, jak trpíte za svým odznakem ateismu. 

Jak se neustále snažíte zatvrdit své srdce vůči Pravdě, Pravdě o existenci Boha. 

Jak se neustále pokoušíte získávat jiné duše, aby přijaly vaše přesvědčení. Proč si myslíte, že 
tomu tak je? 

Proč si myslíte, že vynakládáte tolik energie a úsilí do vykřikování vaší víry? Má to dokázat, že 
existence Boha je lží. 

Cožpak nevidíte, když takto jednáte, že vaše úsilí je plné vášně? Čím to je, že taková vášeň 
může vzrůst do takové nenávisti k Bohu? 



Když Bůh neexistuje, tak proč Ho nenávidíte? 

Jak můžete nenávidět někoho, kdo, ve vašich očích, vůbec neexistuje? 

Satan je váš Bůh, i když nejspíš nevěříte, že vůbec existuje. 

Co však nevíte, že ovládá vaši mysl, když ji plní lží. 

Jak Já jen pláču kvůli vám. 

Jak vás stále ještě miluji. 

Jak vás toužím zachránit dříve, než bude příliš pozdě. 

Váš Ježíš 

550. Nová éra bude vyhlášena mým Druhým příchodem. Není času nazbyt. 
Úterý, 11. září 2012 v 19:30 
 
Má vroucně milovaná dcero, konečně jsi porozuměla radosti utrpení, když je nabídnuto 
s odvahou a dobrovolně. 
 
Zachráněné duše ti přinášejí slzy radosti, stejně jako jsou i ony naplněny slzami, když je jim 
zabráněno klesnout do předsíně pekla. 

Věz, že mým posláním je zachránit všechny duše. 

Nikdy nezapomeň, že můj Otec dal lidstvu zbraň, kterou potřebuje, aby zachránilo duše 
milostí imunity.  

Pochop to, protože skrze ni mohou být zachráněny všechny duše. Jen pomysli na nádherný 
svět, který leží před nimi. 

Nikdo tam nebude truchlit nad žádným členem své rodiny, který byl ztracen v pekelných 
plamenech. 

Vy, moji následovníci, máte moc zavřít brány pekla vašimi modlitbami k záchraně duší. 

Nepřipusťte, aby má slova nebyla brána v úvahu. 

Neodrazujte lidi od přijetí milosti ochrany před peklem, neboť Já vím, že někteří z mých 
posvěcených služebníků se to snaží dělat. 

Někteří to dělají z nemístného smyslu pro povinnost, ale mýlí se. Tato milost ochrany před 
ohni pekla je darem Boha Otce. 

Moji posvěcení služebníci, máte povinnost ji dát Božím dětem, aby jim pomohla zachraňovat 
duše. 

Je toho tolik, co by mělo být uděláno v šíření mého Slova, ale není dost času. 

Jděte vykonávat vaše poslání, moji stoupenci, rozšiřujte moje litanie, zejména modlitbu 
o milost imunity. [litanie č. 2] 

Jděte a řekněte také lidem o modlitbě Pečetě živého Boha a o modlitbě plnomocných 
odpustků za odpuštění hříchu.  



Nyní jste byli připraveni, abyste se chopili svých zbraní ve jménu Boha a pomohli Mi, vašemu 
Ježíši, zachránit lidstvo. 

Nová éra bude vyhlášena mým Druhým příchodem. Není času nazbyt. 

Nezapomeňte – zcela Mi důvěřujte a Já vás osvobodím od starostí a strachu. 

Vše, co musíte udělat, je, odevzdat se Mi v modlitbě. 

Obětujte vaše modlitby za duše, a všechno bude dobré. 

Váš Ježíš 

551. Dar mého Věčného Otce znamená dát každému jeho dítěti ten 
nejdokonalejší život v tom nejdokonalejším světě 
Čtvrtek, 13. září 2012 v 10:45 
 
Má vroucně milovaná dcero, díky modlitbám ostatních byl překonán milník v mé misi rychle 
šířit mé svaté Slovo. 

Tyto modlitby, které se pilně modlí moji vzácní a milovaní následovníci, jsou tak mocné, 
protože jsou modleny ze srdce. 

Mým stoupencům zaručuji velké milosti, abych jim umožnil postupovat kupředu a překonat 
jakékoliv překážky, před kterými budou stát na své cestě k záchraně duší touto misí. 

Moji drazí, milovaní stoupenci, vězte, že andělé v nebi vás provázejí, ochraňují vás a vedou 
směrem k mému cíli, k cíli obrátit svět. 

Mnozí, kdo se setkali s poselstvími poprvé, si kladou otázku, zda tato slova jsou určena jen k 
vedení, nebo k obrácení lidí. 

Jsou dávána k oběma účelům, avšak co je důležitější, jsou tu k záchraně všech, takže každý 
bude moci žít v nové éře pokoje na světě. Neboť to je můj slib. Je to můj velký dar. 

Darem mého Věčného Otce je dát každému svému dítěti ten nejdokonalejší život v tom 
nejdokonalejším světě takovým způsobem, jaký byl zamýšlen od samého počátku. 

Nic nemůže, nebo nebude moci zabránit, aby tento Nový ráj na zemi vznikl. 

Povstane z šedivého, pochmurného světa, ve kterém žijete, který byl pošpiněn zkažeností, 
vytvořenou Satanem. Toto zamoření je tak strašné, že už jen málo lidí zná Pravdu. 

Už neznají rozdíl mezi dobrem a zlem. Mnozí si je pletou. 

Přijímají-li lidé zlo jako část svých životů a ospravedlňují jeho přítomnost, tak popírají Boží 
Slovo. Nicméně, bude to jen přijetím Pravdy Božího Slova, že smlouva, poslední smlouva, 
bude moci být naplněna. 

Plán konečné záchrany lidstva je úspěšný, ale bude nutné ještě chvíli pokračovat, než budu 
moci zachránit všechny duše, které jsou ještě mimo můj dosah. 

Jen Pravda jim otevře oči. 

Jen Pravda, pokud ji přijmou, je osvobodí, takže budou moci vejít do bran Nového ráje. 

Váš Ježíš 



552. Komunismus, tak dlouho obávaný v západním světě, je nyní tajně 
organizován globální aliancí 
Sobota, 15. září 2012 v 18:55 
 
Má vroucně milovaná dcero, mám v úmyslu vzít křesťanské země, které trpí kvůli nátlaku, 
aby Mě zapřely, do mé svaté náruče, abych jim dal sílu. Ony trpí kvůli útlaku, jenž je na ně 
vyvíjen, aby Mě zapřely. 

Jejich křesťanská víra bude prudce napadena způsobem, jaký žádné jiné náboženství nebude 
muset snášet. 

Jiná náboženství nebudou pronásledovaná takovým způsobem, jakým budou muset trpět 
moji následovníci. 

Pravda křesťanství může být zpochybňována. Může být na ni útočeno a bude cenzurována, 
ale jedna věc se nikdy nezmění: 

Je jen jedna cesta do domu mého Otce. Touto cestou jsem Já, Ježíš Kristus, Spasitel lidstva. 

Nemůžete jít k mému Otci bez toho, že byste přijali moji existenci. 

Pravda nemůže být změněna, bez ohledu na to, jak silně se budete snažit ji popírat. 

Velmi brzy budou lži viděny jako takové, čím jsou. Všechna náboženství se sjednotí, až uvidí 
Pravdu. 

Smlouva mého Otce poslat Mě, svého jediného Syna, abych ještě jednou přivedl celé lidstvo 
do království mého Otce, bude nyní naplněna. 

Právě když se Pravda bude stávat zjevnou, všichni, kdo jsou ještě na pochybách, budou 
pokoušeni se od ní odvrátit. 

Moji stoupenci, prosím vás naléhavě, řekněte jim nyní pravdu. 

Možná, že nebudou poslouchat, ale po Varování poslouchat budou. 

Nyní začíná zuřit bitva proti křesťanství. 

Volám proto všechny křesťany, aby bránili své právo ukázat věrnost Mně, svému Ježíši. Když 
to neuděláte, budete potlačeni a donuceni spolknout lež komunismu. 

Komunismus, tak dlouho obávaný v západním světě, je nyní tajně organizován globální 
aliancí mezi vládami všude na světě. 

Ti, kdo ve vašich národech vykřikovali svůj odpor k tomu, co nazývali režimem zla, nyní 
komunismus přijmou. 

Tou dobou budou kontrolovat všechno, co děláte, co jíte, kolik vyděláváte, zda máte, nebo 
nemáte kde bydlet, a zda praktikujete, nebo ne, vaše náboženství. 

Nikdy se nepoddávejte. Nikdy se nevzdávejte naděje. Během období tohoto útlaku bude 
důležitá vaše odolnost. Vaší zbraní bude modlitba a pomůže vám vytrvat. 

Moji stoupenci Mi musí důvěřovat. Nenechám vás trpět dlouho. Podržím vás, a toto těžké 
období rychle skončí. 

Váš Ježíš 



553. V této chvíli propuká mezi národy celosvětová nenávist, a to ve jménu Boha 
Neděle, 16. září 2012 v 13:45 
 
Má vroucně milovaná dcero, v této chvíli propuká mezi národy celosvětová nenávist, a to ve 
jménu Boha. 

Jak málo zná lidstvo Boží cesty, které jsou nenávisti tak vzdálené. 

Nenávist nemůže pocházet od Boha. Nenávist je užívána Satanem k urážkám Božího Slova. 

Satan používá náboženství jako prostředku k omlouvání nenávisti. 

Nenávist může mít mnoho podob a je předkládána v mnoha způsobech lstivě vymyšlených 
Satanem a zasetých do myslí lidí. 

Nenávist může být použita k přesvědčování ostatních, aby přijali lži o jiné osobě, aby podnítili 
nenávist a napětí. 

Nenávist může být použita k vyvolání náboženských sporů a zažehnutí násilí rouháním proti 
Slovu Božímu. 

Když lidé použili nenávist, aby ospravedlnili svou víru v Boha, pak hřešili proti Bohu tím 
nejhorším způsobem. 

Nenávidět jinou osobu ve jménu Boha je protimluv, neboť od Boha může pocházet jen láska. 

Nenávist pochází pouze od Satana. 

Volba je jednoduchá. Buď si zvolíte Boha a budete žít životem podle jeho pravidel, nebo si 
zvolíte Satana a jeho lži, které používá, aby kazil lidstvo a kradl duše. 

Váš Ježíš 

554. Varování globálním elitním skupinám, které pomocí své mocné aliance tajně 
připravují kontrolu nad všemi národy 
Neděle, 16. září 2012 v 22:50 
 
Má vroucně milovaná dcero, toto je varování globálním elitním skupinám, které pomocí své 
mocné aliance tajně připravují kontrolu nad všemi národy. 
Vy, jejichž bohem je Satan, vězte, že vaše duše jsou zčernalé mrakem zla, který do vás vnesl 
Zlý. 

Jste ve velkém nebezpečí, přesto jste si zvolili uctívat ďábla, který chce ukrást vaše duše 
a mučit vás na věky. 

Vaše plány diktovat, vládnout, kontrolovat a organizovat genocidu proti Božím dětem budou 
nejen zmařeny rukou Boha Otce, ale toto zlo bude obráceno proti vám. 

Budete tvrdě potrestáni za vaši zkaženost. 

Hříchy, jimiž jste vinni, jsou Mi odporné a vaše nenávist a pohrdání lidmi, jimž tvrdíte, že jim 
sloužíte ve vašich vládách, vás zničí navěky. 

Ta krátká chvíle, kterou si užijete, až uchvátíte otěže moci nad národy a zavedete krutý 
diktátorský režim, vám přinese věčný život v pekle. 



Bude vám dáno mnoho příležitostí, abyste se obrátili zády k moci zlovolných elitních skupin. 
Ale dávejte si pozor, protože dostanete jen málo času. 

Nikdy nepodceňujte Boží moc. Nepodceňujte jeho hněv. Neboť i když je Bohem velkého 
milosrdenství, On, Bůh, můj Věčný Otec, je také Bohem, jehož byste se měli bát. 

Jeho síla je všemocná. Jeho moc nad Satanem vbrzku vyvrcholí a vypudí šelmu a její pěchotu 
do jezer ohně. 

Také vy budete uvrženi do pekla, pokud budete pokračovat v ničení Božího stvoření, Božích 
dětí. 

Můj Otec vám nikdy neodpustí, překročíte-li hranice jeho velkého milosrdenství. 

Ve dni, kdy vás přijdu soudit, se budete třást největším strachem, strachem, jaký dosud 
lidstvo nezná. 

V tom dni, vám bude udělen trest podle toho, jak jste zacházeli s vašimi bratry a sestrami, 
Božími dětmi. 

Varuji vás. Neboť hněvu Boha byste se měli obávat. 

Váš Ježíš 

555. Protestantský národ, Velká Británie, se brzy vrátí k mým cestám 
Pondělí, 17. září 2012 v 21:15 
 
Má vroucně milovaná dcero, přeji si odhalit ti zázrak, který jsem naplánoval. 
Protestantský národ, Velká Británie, se brzy vrátí k mým cestám, mému učení a k Pravdě. 

Neboť už tak dlouho tato křesťanská země upravovala a doplňovala Boží zákony tak, aby 
vyhovovaly jejím pyšným způsobům. 

Kdysi velká křesťanská země, hřešila celá staletí proti Božím zákonům a přesvědčila sama 
sebe, že se řídí zákony ustanovenými mou církví na zemi. 

Modlitby věřících a láska a oddanost prokázané křesťanskými vůdci ve Velké Británii tváří 
v tvář protivenství, je přivedla blíže k mému Nejsvětějšímu Srdci. 

Tato země bude obrácena a Pravda zachrání milióny. 

Antikrist a jeho početní následovníci ovlivnili mnohé v mocenských pozicích v této zemi, ale 
nepodaří se jim ukrást Boží děti. 

Moji následovníci se sjednotí napříč všemi církvemi po celé Británii a Já je obejmu v mé svaté 
náruči. 

Stanou se mocnou silou v mé armádě a plán k jejich sjednocení již započal.  

Zde je mimořádná modlitba modlitební kampaně (77) pro Boží děti v Británii: 

Za Velkou Británii 

"Ó, Nejvyšší Nebeský Otče, Bože Stvořiteli člověka, prosím, slyš mou modlitbu. 

Prosím Tě, abys zachránil Británii od diktatury a od sevření Zlého. 



Prosím Tě, abys nás všechny sjednotil – ze všech náboženství, věrouk a barev pleti, jako 
jednu rodinu ve tvých očích. 

Dej nám sílu, abychom se sjednotili v odporu ke každému zákonu přijatému k potlačení 
tvého učení. 

Dej nám sílu a odvahu, abychom Tě nikdy neopustili a pomoz nám našimi modlitbami 
zachránit všechny tvé děti. 

Přiveď všechny mé bratry a sestry do jednoty, aby vzdali hold tvému slibu přinést nám věčný 
život a přístup do tvého ráje. Amen." 

Děti Velké Británie, vězte, že obrácení, které brzy zahalí vaši zemi, vám přinese velké milosti. 

Pak pomůžete vést moji armádu, spolu s jinými národy, k mému slavnému království. 

Váš Ježíš 

556. Nejsem ten Syn člověka, jakým Mě lidé chtějí mít. Nejsem konvenční. 
Úterý, 18. září 2012 v 17:40 
 
Má vroucně milovaná dcero, byla to velmi tvrdá cesta pro moje následovníky hlásící se k této 
misi. 

Jsou zesměšňováni těmi, jejichž mínění si váží. 

Ti, kdo tvrdí, že jsou duchovně zralí, se jim posmívají a ti, kdo Mě, Ježíše Krista, popírají, na 
ně plivají. 

Musí přijmout trnovou korunu a pokoru, která je nutná, aby snesli bolest utrpení v mém 
svatém jménu. 

Žádný člověk by neměl podceňovat trnitou cestu k věčné spáse. 

Vydržíte-li tato muka, budete rychle očištěni a budete schopni pomoci jiným, k jejichž očistě 
nedojde dříve, než po Varování. 

Moji milovaní stoupenci, přijde čas, kdy do vašich myslí zasadí lži ti, kdo chtějí, abyste 
opustili moji misi. 

Musíte prostě zůstat pevní, zdvořilí a pak zůstat zticha, budete-li čelit tomuto pronásledování. 

Nikdy nediskutujte, nebo nezkoušejte dokazovat pravost mého svatého Slova, neboť 
klopýtnete a upadnete. Potom dostanete kopance a shledáte těžkým jít dále a prosazovat mé 
svaté Slovo. Jinými slovy, nebudete vědět jak dál. Pak propukne zmatek a v některých 
případech se ode Mne odvrátíte. 

Mnozí z mých následovníků, kteří vzali na sebe svůj kříž, aby Mě následovali v této misi 
k záchraně duší, nebudou moci pokračovat na své namáhavé cestě. 

Někteří dovolili jiným, aby do jejich myslí zasadili pochybnosti. 

Jiní uvěřili lžím, které jim byly řečeny, aby popřeli tuto moji poslední svatou misi na zemi 
k přípravě lidstva na můj Druhý příchod. 

Jen ti, s jednoduchou láskou ke Mně, s hlubokou oddaností, a ti, kteří rozumějí úloze utrpení 
v záchraně duší, měli výdrž pokračovat. 



Není to lehké, následovat Mě, vašeho Ježíše. I když následování mého učení vás může 
přivést blíže k mému Nejsvětějšímu Srdci, je to však jen tehdy, když se vzdáte skutečnosti, 
kterou představuje kříž, že se můžete skutečně nazývat mými stoupenci. 

Mnohé ubohé duše věří, že dostanou velkou moc, velkou slávu a uznání ve světě, když 
odpoví na mé volání. Není to ten případ. 

Já jsem trpící oběť a v tom spočívá moje moc nad Satanem. 

Nejsem ten Syn člověka, jakým Mě lidé chtějí mít. Nejsem konvenční. Vybírám nehodné 
duše, aby předávaly má poselství. 

Volám ty nejchudší, ty nejmírnější a ty největší z hříšníků, protože potřebuji ukázat, že jste 
všichni stejní v mých očích. Ale budou to jen ti, kteří přijmou, že mohu obejmout jen pokorné 
myslí a duší, kdo rychle dospějí k duchovní dokonalosti. 

Budete-li trpět v mém jménu, pozvednu vás do slávy v Novém ráji. 

Přijměte Pravdu mého božství v tom, že nikdy nebudu oslavovat sám sebe skrze mé pravé 
proroky, a že ani oni nebudou hledat slávu v mém jménu. 

Nyní pojďte ke Mně s důvěrou a odevzdáním, abych vás mohl učinit svými. 

Váš Ježíš 
 
557. Obrácení přijde jako první. Potom pronásledování. Potom spása. V tomto 
pořádku. 
Středa, 19. září 2012 v 20:45 
 
Má vroucně milovaná dcero, ve světě dochází k velkému posunu a světlo mého milosrdenství 
se blíží. 
 
Ať si nikdo nemyslí, že to, o čem říkám, že přijde, se nestane. 

Já mluvím pouze pravdu, a tak Mi musíte věřit. 

Můj Duch Svatý nyní rychle sestupuje na lidstvo, aby je připravil na mé velké milosrdenství. 

Ať nikdo nezanedbá se připravit nebo šířit mé Slovo, aby duše mohly být zachráněny.  

Všechno je dobré, má dcero, neboť bylo uděláno všechno, aby mé Slovo se šířilo jako divoká 
květina, která zapustí kořeny v každém národu. 

Sladkou vůni mého daru lásky cítí dokonce i ti, jejichž víra je slabá. Jsou si vědomi změny 
a obratu, ale nerozumí tomu, co se děje.  

Řekni jim, že Pán Bůh, Král milosrdenství, se připravuje přijít podruhé, aby je zachránil. 

Moje smlouva přichází do fáze, kdy obrácení se uskuteční nejdříve. Potom pronásledování. 
Pak spása. V tomto pořádku. 

Důvěřujte Mi a připravujte se, neboť čas k obrácení větší části lidstva je blízko. 

Moji stoupenci, do cesty se vám postaví mnoho překážek. Musíte dělat toto: 



Jděte přímo. Na cestě směřujte ke Mně, a zachovejte důstojnost, bez ohledu na urážky, 
kterými vás zahrnou. Když to budete tak dělat a nebudete vcházet do sporu s šelmou, která 
pracuje skrze jiné, aby vás nechala pochybovat o vaší víře, přemůžete ji. 

Z tohoto důvodu jsem mlčel a sotva odpovídal mým žalobcům, mým katům. Protože jinak by 
to dalo sílu Satanovi. 

Moje smrt zničila moc, kterou měl nad Božími dětmi. Tehdy ztratil svou moc krást všechny 
duše. Nyní, protože už velmi brzy přijdu, ztratí všechnu svou moc. Ale do té doby bude 
pokračovat v krádeži duší. 

Buďte silní. Buďte klidní. Buďte stateční. Jsem s vámi. Když Mi plně odevzdáte svou vůli 
a budete-li Mi zcela důvěřovat, budete v bezpečí. 

Váš Ježíš 

558. Řeknou, že jsem byl ženatý. Řeknou, že jsem byl pouhý prorok. 
Čtvrtek, 20. září 2012 v 15:16 
 
Já jsem tvůj mystický ženich, a proto budeš i nadále trpět, abys mohla zachraňovat duše. 

Má vroucně milovaná dcero, přišel čas, kdy lži o Mně se budou šířit po celém světě. 

Jak už jsem vám řekl dříve, vymyslí lži a vytvoří klam o Mně, Ježíši Kristu, aby mohli popírat 
mé božství. 

Mé božství je všemocné. 

Přišel jsem v těle a ponížil sám sebe takovým způsobem, jaký lidé neočekávali. 

Nepřišel jsem oblečen jako král. 

Nemluvil jsem silným hlasem, ani jsem se nepyšnil jako král, aby jiný padl k mým nohám. 

Nepřikazoval jsem jiným, aby Mě obsluhovali. 

Místo toho jsem přišel, abych sloužil. 

Přišel jsem prosit o vaši spásu. Abych to udělal, musel jsem se ponížit tím, že jsem se stal 
člověkem, chudým člověkem, nízkého původu. 

I když jsem přišel jako člověk, neznamenalo to, že mé božství bylo nějakým způsobem 
zkráceno. Byl jsem narozen bez hříchu. Bylo pro Mne nemožné, abych hřešil. Mohl jsem mít 
tytéž touhy těla jako člověk, ale nikdy jsem se nedopustil hříchu, protože by tomu tak 
nemohlo být. Byl jsem čistý v mysli, těle a duchu. 

V tak mnoha ohledech jsem byl jako člověk. Ale vstal jsem z mrtvých. 

Lži, které se vynoří a v kterých budou popírat pravdu mé existence prostřednictvím série 
nepravd, začnou zaplavovat zemi. 

Řeknou, že mé tělo může být ještě nalezeno. Řeknou, že jsem byl ženatý. Řeknou, že jsem 
byl pouhým prorokem. 

Potom se pokusí dokázat, ještě jednou, že jsem byl kacíř. Že jsem se rouhal proti Bohu. 
Zesměšní má Slova, která jsou nyní dávána světu a potom Mě odmítnou. 



Dělají to ze dvou důvodů. Tím prvním je pošpinit mé božství a představit Mě spíše jako 
pouhého člověka. Ten druhý je zasít pochybnosti, pokud jde o mou úlohu Mesiáše. 

Jak uráží mé jméno. 

Jak matou mé následovníky. 

Nenaslouchejte lžím. 

Neposlouchejte, když se vás budou snažit přesvědčit, že Bůh nestvořil vesmír. 

Neboť všechna tato odvedení pozornosti jsou vymyšlena tak, aby oslabila vaši víru a ukradla 
vaše duše. 

Zacpěte si uši vůči takové proradnosti. Zavřete vaše oči před nepravdami, neboť všechno 
bude uděláno, aby vás přesvědčili, že Já jsem nebyl Mesiáš, Spasitel a Vykupitel lidstva. 

Jak slepí jsou! 

Jak málo se naučili! 

Váš Ježíš  

559. Děti, čas mého Syna byl spojen s vaším časem a brzy nastane doba jejich 
sjednocení 
Čtvrtek, 20. září 2012 v 18.25 
 
Má nejdražší dcero, jak Já jen toužím mít všechny Mi drahé děti v mé blízkosti, abych jim 
ukázal, jak velice jsou milovány. 

Je tak mnoho mých dětí, rozptýlených po celém světě, přesto jich tak málo zná svého Otce. 
Svého Stvořitele. 

Těm, které Mě neznají, musí být řečeno, že je neopustím. 

Povstanu proti zlým silám a králi lží, šelmě, a vymetu a zničím tuto strašnou pohromu.  

Jen až ustoupí míra zla, budou moci mé děti poznat Pravdu. 

Děti, netrapte se, protože vaše modlitby se dotýkají mého Srdce a kvůli vašim prosbám 
zachráním mnoho mých dětí, které setrvávají v duchovní temnotě. 

Má mise k vyslání mého milovaného Syna, aby si vyžádal mé království, je nyní už dobře 
připravená, i když mnozí si toho nemusí být vědomi. 

Děti, čas mého Syna byl propojen s vaším časem a brzy nastane doba jejich sjednocení. 

Čas pro můj Nový ráj už byl určen a všechno již bylo připraveno pro nový domov mých dětí, 
pro nový svět. 

Volám vás z nebes a naléhám na vás, abyste důvěřovali mému Synu, jeho velkému 
milosrdenství a jeho slibu naplnit tuto smlouvu. 

Vzdejte se všech pochybností, které vás mohou zdržovat tím, že vám budou překážet v 
hledání opravdového pokoje. 



Ony zastavují mé milosti, které chci na vás vylévat, abych vás ochránil před touto poslední, 
zbývající dobou, kdy Satan vládne zemi. Jeho čas končí. Pak vyvstane nový začátek. 

S láskou očekávám návrat mých dětí domů, do mého království, do království Nového ráje. 
Je takový, jaký byl zamýšlen. 

Miluji vás. Důvěřujte mému Synu a čekejte na mé volání. 

Váš Otec 
Bůh Nejvyšší 
 
560. Matka Spásy: Mé dítě, bylo předpověděno, že v těchto časech, ve kterých 
dnes žijete, se srdce lidí zatvrdí 
Pátek, 21. září 2012 v 15:05 

 
Mé dítě, jak hbitě se lidé mají k tomu, aby zbožňovali falešné krále, falešné bohy. 

Mnozí lidí ve světě nepřikládají žádný význam tomu, že uctívají falešné bohy a pak necítí 
žádnou vinu ve svých srdcích, když odmítnou pravého Boha. 

Mé dítě, bylo předpověděno, že v těchto časech, ve kterých dnes žijete, se srdce lidstva 
zatvrdí. 

V honbě za potěšením dají lidé stranou dokonce i svoji vlastní rodinu. 

Odmítnou chudé a ty, kdo hladoví, protože dávají přednost každému druhu osobního zájmu 
a páchají hřích obžerství. 

Tyto dny vás již zastihly, děti. Jak lidská rasa bezmocně bloudí ve zmatku, kde ji nic 
neuspokojuje, lidé se chopí čehokoliv, o čem si myslí, že vyplní jejich prázdnotu. Tato 
prázdnota existuje kvůli tomu, že se neřídí Pravdou a nejsou věrní mému Synu Ježíši. 

Nejen, že zbožňují falešné bohy, ale přísahají věrnost ubohým duším, které propagují hřích, 
jako by byl bez následků. 

Potom, když jsou jim v dnešním světě předloženy lži o mém Synu, tyto nepravdy pohotově 
přijímají. 

Zesměšňování mého Syna je přijímáno, ale jsou-li kritizována jiná učení, která Pravdu 
neobsahují, tak se lidé krčí ve strachu. Neobávají se mého Syna. 

Nebojí se jediného pravého Boha, protože Ho nemilují. Jejich srdce jsou zavřená. 

Vydali se po cestě, která jim nepřináší žádnou útěchu. Místo toho je jejich cesta zanechává 
nespokojené a prázdné. 

Jak pláču, když vidím jejich zmatek. Jak jen pláču kvůli mému Synu, kterého svým 
pohrdáním tolik zraňují. Byl to On, který pro každého z nich tolik vytrpěl a zemřel tím 
nejkrutějším způsobem. Přesto mnozí ještě nechápou význam jeho smrti na kříži. 

Teprve tehdy, až člověk přijme Ježíše, pravého Mesiáše, najde pokoj. 

Můj Syn jim brzy předloží důkaz, který požadují. Až jim bude ukázán, budou muset udělat 
konečnou volbu. 

Buď si zvolí mého Syna a Pravdu, nebo přijmou lži, kterými je krmí podvodník. 



Děti, modlete se, aby se srdce lidí otevřela a aby láska mého Syna umožnila všem Božím 
dětem přijmout jeho ruku milosrdenství. 

Vaše milovaná Matka 
Matka Spásy 
 
561. Tak mnoho lidí hledá Pravdu a nemůže ji najít 
Neděle, 23. září 2012 v 09:00 
 
Má vroucně milovaná dcero, přichází chvíle, kdy se člověk musí sám sebe zeptat – kdo jsem 
a proč žiji? 
 
Jediná odpověď, která mu poskytne pokoj, spočívá v pochopení, že je dítě Boží. 

Spíše než popírat pravdu kvůli nátlakům, vyvíjených těmi, kdo se vysmívají těm, kdo věří 
v Boha, musí být poctivý sám k sobě. 

On ví, že láska, kterou cítí, pochází od Boha. 

V hloubi svého srdce ví, že bída, kterou pociťuje v temnotě ducha a beznaději, přichází z té 
druhé strany. Ze strany temna. 

Tak mnoho lidí hledá pravdu a nemůže ji najít. 

I když Pravda byla zaznamenána ve Svaté knize, mnozí ji nemohou přijmout, a proto 
odmítají skutečnost, že Písmo svaté obsahuje všechny odpovědi, které hledají. 

Musíte přijmout Pravdu a držet se jí ze všech sil, neboť je to vaše cesta spásy. 

Mnoho lidí udělá všechno možné, aby pravdu popřeli. Použijí zejména lidskou inteligenci, aby 
Pravdu rozcupovali a nechali vám uvěřit v lež. 

Použijí jakýkoliv důvod, aby popřeli Boží Pravdu. Tyto důvody budou tak přesvědčivé, že 
velmi mnoho věřících shledá těžkým Pravdu bránit. 

Vaše víra odolá tomuto testu času, ale jen tehdy, když Mi dovolíte vás vést dnem i nocí. 

Neboť abych vás vedl, nesmíte Mě ztratit ze zřetele a spoléhat se na Mne, že vám budu 
oporou. 

Mluvte se Mnou. Komunikujte se Mnou v každém okamžiku dne, v autě, v práci, ve škole, 
nebo v kostele. Nezáleží na tom kde, neboť můžete Mě volat v každém okamžiku a Já vám 
odpovím. 

Údělem mých následovníků je právě tato cesta, cesta na Kalvárii. Je těžké vystoupat na tento 
pahorek. Musíte snášet nezdary a bolest odmítnutí těch, kdo nepřijmou vaše právo 
praktikovat vaše náboženství. Vrchol pahorku bude váš cíl. Jen tehdy, až jej dosáhnete, 
najdete pokoj. 

Vytrvejte, moji milovaní následovníci a pocítíte moji Lásku tak, že vám dá sílu, o jaké byste 
nevěřili, že je možná. 

Miluji vás. Jdu s vámi. Nikdy vás neopustím. Žehnám vám všem. 

Váš Ježíš 



562. Připravte se, že uvidíte znamení, která budou brzy odhalena z nebe 
Neděle, 23. září 2012 v 20:00 
 
Má vroucně milovaná, dcero, s láskou prosím všechny Boží děti, aby se připravily, že uvidí 
znamení, která budou brzy odhalena z nebe. 
 
Znamení budou světu předložena různými způsoby, aby se Boží děti probudily. Mnozí se 
budou snažit tato znamení popírat a odmítnou je jako pověry, existující jen v představivosti 
věřících. 

Těm, kdo tato znamení uvidí, říkám: Musíte vědět, že vám pomohu připravit vaše duše. 
Neboť když jste vaše duše živili a prosili jste o odpuštění vašich hříchů, vaše utrpení po 
Varování bude velmi malé. 

Přijměte tato znamení, tyto zázraky, jak dar z nebe. 

Nepotlačujte je a nenechávejte je bez povšimnutí, neboť jsou to důkazy mého slibu připravit 
vás všechny před mým Druhým příchodem. 

Jděte teď a mějte víru. 

Důvěra je nejdůležitější čin věrnosti ke Mně, vašemu Ježíši. 

Důvěřujte Mi a všechno bude dobré. 

Váš Ježíš 

563. Falešní proroci jsou již dnes připravení a udeří na tuto misi 
Pondělí, 24. září 2012 v 15:30 
 
Má vroucně milovaná dcero, musím tě varovat před falešnými proroky, kteří se pokoušejí 
zasahovat do této mise. 
 
Tak mnoho ubohých oklamaných duší, věřících, že dostávají božská poselství, svedl na scestí 
Zlý. 

Dělá to tak, že kořistí na jejich lásce ke Mně a zaměřuje se zvláště na svaté a oddané duše. 

Kdokoliv, jenž ti říká, že má poselství z nebe, které ti přináší pokyny jak změnit, nebo doplnit 
poselství přicházející ode Mne, je lhář. 

To není způsob, jakým povoluji komunikaci z nebes. Jediná poselství, k nimž dávám svolení, 
aby byla předána jedním vizionářem druhému, jsou poselství podpory a lásky, ale jen, když 
je to nutné. 

Poselství obdržená pravými proroky, nebo vybranými dušemi, jsou buď pravá, nebo falešná. 

Mezi tím není nic. Nebe by nikdy neseslalo poselství, které by bylo v rozporu s jiným 
poselstvím, které vybraná duše dostala z nebe. 

Dej si pozor na falešné proroky. Ti, kdo si neuvědomují, že jsou falešní, mohou způsobit 
strašnou škodu, když se vměšují do mého svatého Slova. Ty, má dcero, se nesmíš zaplést 
s těmi, kteří říkají, že přicházejí v mém jménu, pokud ti neřeknu jinak. 

Falešní proroci jsou už dnes připraveni a udeří na tuto misi. Nesmíš s nimi diskutovat. 



Buď si vědoma těchto nebezpečí, neboť nejnebezpečnějším ze všeho bude muž, který přijde 
a bude tvrdit, že je Já. 

Pokud dovolíte, moji stoupenci, být přitahováni falešnými proroky, budete snadnou kořistí 
antikrista a jeho falešného proroka. 

Důvěřujte mému svatému Slovu. Mnozí z vás ještě nemohou přijmout Pravdu a budete se 
přít se Mnou, ale to bude zbytečné. Neboť ta největší kritika, kterou proti Mně vznášíte, 
spočívá v tom, že Já miluji všechny Boží děti, zejména hříšníky. 

Miluji všechny stejně. Těm, kdo Mě obviňují, že dávám přednost hříšníkům, říkám toto: 

"Nikdy nezkoušejte zmást jiné tím, že jim sdělíte, že Já toleruji hřích. Vy víte, že je to lež. 
Hřích je Mi odporný, ale hříšníka miluji." 

Váš Ježíš 

564. Kdokoliv nenávidí jiného kvůli jeho náboženství, ve skutečnosti Boha 
nemiluje 
Pondělí, 24. září 2012 v 15:55 
 
Má vroucně milovaná dcero, kdokoliv nenávidí jiného kvůli jeho náboženství, ve skutečnosti 
Boha nemiluje. 
 
Jak Mě znechucuje, vidím-li pokrytectví těch, kdo tvrdí, že jsou oddanými následovníky Boha. 

Tito lidé hrozí, že zabijí ty, kteří s nimi nesouhlasí a zavraždí ty, kteří urážejí jejich bohy. 

Nenávidět jiného je hřích. Je to smrtelný hřích, zavraždíte-li jiného, nebo když se pokusíte 
smrtelně zranit jinou duši ve jménu náboženství. 

Cožpak nevíte, že když jste rychlí v odsuzování jiných k smrti, protože uráželi Boha, že se 
neřídíte Božími zákony? 

Volám ke všem náboženstvím a věroukám, které říkají, že věří v Boha: Věříte-li v Boha, pak 
musíte jiným ukázat lásku, dokonce, i když vás mučí, nebo urážejí. 

Mnoho cest vede k mému Otci, ale je jen jeden Bůh. Pravý Bůh je Stvořitel světa, a do jeho 
království můžete být přijati jen tehdy, milujete-li svého bližního, a to zahrnuje i vaše 
nepřátele. 

Je velmi snadné nenávidět druhého, protože každou vteřinu zlí duchové zamořují Boží děti 
a mučí je. Jak se zlí duchové radují, když zbožný muž, který otevřeně prohlašuje, že miluje 
Boha, podněcuje k nenávisti a neváhá vraždit ty, o nichž věří, že jsou jeho nepřátelé. 

Nikdo neunikne trestu, zabije-li jiného. Nikdo nebude přijat do Nového ráje, zavraždí-li jiného 
ve jménu mého Otce. 

Může to být těžké a může vás to zraňovat, když někdo uráží vaši víru, ale musíte se za něho 
modlit a nikdy nesmíte zapomenout na přikázání: "Nezabiješ!". 

Přikázání mého Otce jsou velmi jednoduchá. Jsou jasná. Nepotřebují být definovány, ale 
běda tomu, kdo přestupuje zákony mého Otce. 

Váš Ježíš 



565. Jsou jen tři způsoby, jak se chránit před Zlým 
Úterý, 25. září 2012 v 12:50 
 
Má vroucně milovaná dcero, nesmíš být nikdy spokojená sama se sebou a myslet si, že tato 
práce – když se zdá, že všechno jde dobře – na okamžik unikne důtkám Zlého. On zuří. Strká 
nos do každé práce, kterou děláš, vytváří problémy a překážky, které tě zanechávají 
frustrovanou a bezmocnou. 
 
Tak mnoho lidí je slepých vůči důtkám, kterými bičuje lidstvo. Protože ho nemohou vidět, 
nevěří, že existuje. Ti, kdo mu skrze hřích otvírají cestu a vpustí ho do svých duší, shledají, 
že je nemožné se zbavit strašné bolesti a nespokojenosti, kterou vnáší do jejich životů. 

Jsou jen tři způsoby, jak se chránit před Zlým. 

Tím prvním je svátost zpovědi, která očistí vaši duši, pokud jste opravdoví ve vašich 
výčitkách svědomí. Nekatolíky prosím, aby přijali dar plnomocných odpustků v modlitbě 
modlitební kampaně (24), která byla dána světu touto misí. 

Tím druhým způsobem je každodenní oddanost mé Matce, jíž byla dána moc Satana rozdrtit. 
Její svatý růženec je důležitým štítem, který kryje vás a vaši rodinu před jeho zlým okem. 

Poslední způsob je skrze stav milosti, kterého můžete dosáhnout pravidelnou komunikací se 
Mnou tím, že Mě přijmete ve svaté eucharistii. 

Tak mnoho lidí, kteří chtějí uniknout ze spárů Satana, a kteří ve svých srdcích vědí, že byli 
vtaženi do víru zla, se musí obrátit ke Mně a prosit Mě, abych jim pomohl touto mimořádnou 
modlitbou modlitební kampaně (78):  

Zachraň mě od Zlého 

"Ó, Ježíši, ochraňuj mě před mocí Satana. 

Vezmi mě do tvého Srdce, když se zbavím vší mé oddanosti k němu a k jeho zlým cestám.  

Předávám Ti svou vůli a přicházím před Tebe na kolenou s pokorným a kajícným srdcem. 

Vkládám svůj život do tvé svaté náruče. 

Zachraň mě od Zlého. Osvoboď mě a vezmi mě do tvého bezpečného přístavu ochrany 
navěky věků. Amen." 

Váš Ježíš 

566. Matka Spásy: Ve světě začnou velmi brzy velké změny 
Středa, 26. září 2012 v 16:40 
 
Mé dítě, ve světě začnou velmi brzy velké změny. 
 
Je čas, aby plán spásy byl vložen do srdcí lidí napříč všemi národy. 

Tak mnoho lidí bude otřeseno pravdou o tom, odkud přišli a jak se musí sami vykoupit 
v očích Boha. 

Boží děti jsou tak nepřipravené na tyto velké události. Jen kvůli lásce Boha ke všem svým 
dětem jste byli varováni. 



Ignorujte tato varování jen na vaše vlastní nebezpečí. Smějte se, nebo posmívejte se těmto 
Božím zásahům, které přijdou, aby přivedly srdce lidí do srdce Boha, a budete trpět. 

Děti, musíte být stále bdělé. Znamení z nebe a zázrak Božího zásahu se blíží každým dnem. 

Modlete se, abyste dostali milosti k otevření vašich srdcí velkému milosrdenství mého 
milovaného Syna, Ježíše Krista. 

Všechny cesty jsou otevřené, aby přivábily Boží děti zpět do útulku jeho Nejsvětějšího Srdce. 

Vaše milovaná Matka 
Matka Spásy 
 
567. Hříchy mohou být odpuštěny, dokud jste naživu. Ne po smrti. 
Středa, 26. září 2012 v 22:12 
 
Má vroucně milovaná dcero, dovoluji toto tvoje intenzivní tělesné utrpení, abys dnes 
zachránila více duší. Nabídni tuto bolest za ty vybrané duše, u nichž Mi musíš pomoci k jejich 
záchraně. Tato bolest nebude trvat dlouho, ale až ustoupí, věz, že mnoho duší bylo 
zachráněno od pekelných plamenů a nyní jsou v očistci a čekají na očistu. 

Jako smírčí duše musíš přijmout, že ti mohu poskytnout chvíle utrpení, abys mohla pomoci 
zachránit duše Božích dětí. Jednoho dne se s těmi dušemi setkáš a pak pochopíš, kolik 
radosti to přineslo mému Otci. Věz, že když trpíš, Já trpím s tebou, abych zmírnil tvou bolest. 
Nejsi sama. Když cítíš, že nemůžeš dýchat, je to tentýž pocit dušení, pociťovaný dušemi, 
které jsou po smrti vystaveny dýmům ohňů pekla. 

Kdyby jen lidé znali pravdu života po smrti. Duše po smrti opustí tělo a ať už je ve stavu 
milosti nebo ne, Satan je mučí skrze svou moc svádění. Dokonce i potom se je snaží  
přitáhnout k sobě. Modlitba za takové duše je velmi důležitá. 

Já přitahuji duše k mému Světlu. Ale jen ty, které jsou ve stavu milosti, mohou snést sílu 
mého Světla milosrdenství. Nejsou-li jejich duše čisté, pak musí být očištěny v očistci. 

V očistci, má dcero, je mnoho úrovní, a podle hříchů, které duše spáchaly, budou naplněny 
očisťujícím ohněm Ducha Svatého. 

Očistec je pro duše bolestivý a ty, které tam musí strávit nějaký čas, jej pociťují jako 
tělesnou bolest, jako kdyby byly ještě naživu. 

Ať nikdo nepodceňuje oběti, které jsou nutné, aby svou duši udržel ve stavu, v němž je 
hoden království mého Otce. 

Můj Otec miluje všechny své děti, ale duše si musí zasloužit právo být způsobilé ke vstupu do 
jeho království. Aby toho byly hodny, musí se samy vykoupit v očích mého Otce, zatímco 
jsou ještě naživu. Musí se kát za své hříchy s upřímným srdcem. 

Dokonce i ve chvíli své smrti může hříšník využít mého velkého milosrdenství tím, že Mě bude 
prosit, abych mu jeho hříchy odpustil. Uchopím ho a vezmu jej do mé náruče. Pak na něj 
vyliji své milosrdenství, vezmu ho za ruku a povedu k branám ráje. 

Hřích může být prominut, dokud jste naživu. Ne však po smrti. 

Váš Ježíš 

568. Dvě miliardy duší odmítají moji ruku milosrdenství 



Čtvrtek, 27. září 2012 v 09:00 
 
Má vroucně milovaná dcero, mise k záchraně dvou miliard duší, které odmítnou moji ruku 
milosrdenství, by měla tvořit část každodenních modliteb všech, kdo sami sebe nazývají 
Božími křižáky. 
 
Následkem velkého množství zázraků, většina lidstva obdrží dar spásy a vstup do Nového 
ráje. 

Právě kvůli těmto ztraceným duším je bolest v mém Nejsvětějším Srdci velmi intenzivní.  

Proto se moji stoupenci musí usilovně modlit, aby byli sjednoceni jako jedna rodina v nové 
éře, protože bude-li moje rodina rozdělená, přinese Mi to strašná muka.  

Volám k vám všem, abyste zachránili duše, které tvrdohlavě odmítnou přijmout Boha, 
modlitbou modlitební kampaně (79):  

Za dvě miliardy ztracených duší 

"Ó, drahý Ježíši, prosím Tě, abys vylil tvé milosrdenství na ztracené duše. 

Odpusť jim, že Tě odmítají a použij moji modlitbu a mé utrpení, abys skrze tvé milosrdenství 
na ně vylil milosti, které potřebují k posvěcení svých duší. 

Prosím Tě o dar mírnosti pro jejich duše. 

Prosím Tě, abys otevřel jejich srdce, aby šli k Tobě a prosili Tě o naplnění Duchem Svatým, 
aby mohli přijmout pravdu tvé lásky a žít s Tebou a celou Boží rodinou navěky. Amen." 

Pro mnoho lidí je těžké přijmout Boží milosrdenství. Je to kvůli moci, kterou nad nimi má 
Satan, jen to v mnoha případech nevědí. 

Avšak v některých případech tyto duše nepochybují o existenci Boha, a přesto si vybraly 
Satana, ačkoliv jsou si plně vědomy, že Bůh existuje a že je stvořil. Obracejí se tak zády 
k Božímu království. 

Království, které si vybraly, je to, které jim slíbil Satan. Věří, že toto království jim na konci 
času nabídne velké bohatství, velké divy a že to bude svět, který se třpytí, ale netuší, že 
tomu tak nebude. Všechno, co najdou, bude velké jezero ohně, kde budou trpět rukou Zlého. 
Bude je mučit navěky a budou trpět každou vteřinu bolestí, která nemůže nikdy skončit. 

Nyní víte, proč trpím a snáším taková muka, neboť i pouhá myšlenka na utrpení, která leží 
před těmito dušemi, je příliš těžká, než abych ji mohl unést. 

Moji následovníci, jen vaše modlitby a mé milosrdenství jim může nabídnout nějakou naději. 

Pomozte Mi je zachránit. 

Váš Ježíš 

569. Tento člověk řekne světu, že je Mesiáš a mnozí vedoucí světoví představitelé 
mu budou tleskat 
Pátek, 28. září 2012 v 22:15 
 
Má vroucně milovaná dcero, velké změny ve světě, předpověděné už předem o mém 
Druhém příchodu, se brzy uskuteční, etapa za etapou. 



Čas podvodníků, kteří budou hlásat, že přicházejí v mém jménu a sami sebe představí světu, 
je již velmi blízko. 

Tak mnoho lidí bude oklamáno a uvěří těmto falešným prorokům, neboť se ohlásí s velikou 
okázalostí. 

Ale jeden mezi nimi oklame mnohé, protože se představí jako král, s pokorou, aby přesvědčil 
lidi, že jsem to Já, Ježíš Kristus. 

Tento člověk řekne světu, že je Mesiáš a mnozí vedoucí světoví představitelé mu budou 
tleskat. 

Nejdříve ho představí jako mimořádného a soucitného politického vůdce. 

Bude na něj pohlíženo jako na talentovaného mírotvorce, jak už jsem vám řekl. Jeho zjev 
a šarm mu propůjčí dojem mystické osobnosti, která se bude zdát, že je božského původu. 

Jeho pěkný vzhled a jeho fascinující osobnost budou přitahovat masy. 

Odhalí se světu brzy a jeho vystoupení bude náhlé. 

Vůdci, kteří jej představí jako spasitele, člověka, který ukončí válku na Středním východě, 
jsou respektováni v mnoha částech světa. Proto bude tento falešný mesiáš přijat tak snadno. 

Po nějakém čase se jeho ohlas rozšíří. Média budou chválit jeho diplomatické schopnosti 
a bude mít mnoho přívrženců. 

To je ten muž, který řekne, že je mesiáš. Bude říkat všem, že je Ježíš Kristus, který se vrátil, 
aby ohlásil svůj Druhý příchod. 

 Je to antikrist. 

Nenechejte se podvést ani na okamžik. Já, Ježíš Kristus, jsem přišel poprvé v těle, abych 
zachránil lidstvo. Ale vězte toto: Tentokrát v těle nepřijdu. Přijdu v noci, jako zloděj. 
Připravím svět skrze tato poselství, ale neřeknu vám den ani hodinu, protože to nevím. Jen 
můj Otec zná tento čas. 

Ohlásím můj Druhý příchod dříve, než se znamení mého příchodu objeví na obloze po celém 
světě. 

Kdokoliv prohlašuje, že je Ježíš Kristus a chodí po zemi jako člověk, je lhář. 

Utečte, protože přinese nevýslovnou nouzi a utrpení. Jeho klam ukolébá duše do falešné 
lásky k Bohu. Pokřiví Pravdu. Ti, kdo ho budou následovat, budou ve velkém nebezpečí. 

Váš Ježíš 

570. Věřící si nikdy nesmí být jisti, že znají pravdu 
Sobota, 29. září 2012 v 19:15 
 
Má vroucně milovaná dcero, Musím říct všem, kteří věří ve Mne, Ježíše Krista, aby se 
probudili a ode dneška žili své životy ve Mně. 

Tato poselství jsou dávána nejen proto, aby varovala ty, kteří nevěří v Krista, Vykupitele 
lidstva, ale jsou také pro věřící v Boha. 

Věřící si nikdy nesmí být jisti, že znají Pravdu. 



Vy, kteří říkáte, že znáte Pravdu mého učení – nikdy nebuďte spokojeni sami se sebou. 
Učiníte-li to, znamená to, že zanedbáte práci, která je nutná k posvěcení vašich duší. 

Věřící mohou být zmateni mým učením. Tak mnoho jich nechápe význam mého Druhého 
příchodu. 

Mnoho z mých následovníků si myslí, že všichni lidé budou o něm stejně vědět a že skrze mé 
milosrdenství budou zachráněni. Ó, jak jen si přeji, aby to byla pravda. Jak by Mi to přineslo 
definitivní úlevu. Žel, mnoho z nich připraveno nebude. Mnoho z nich odmítne naslouchat 
mým varováním a pokynům. Takovým se nepodaří náležitě se připravit. 

Můj Druhý příchod se uskuteční. Věřícím, kteří říkají, že věří v Pravdu Bible svaté, říkám toto: 
Je pro vás lehké, abyste přijali, co v ní bylo prorokováno a co se již stalo. Ale není snadné 
přijmout budoucí proroctví, kterých ještě lidstvo má být svědkem. 

Přijměte také skutečnost, že Boží poselství vám budou posílána, aby vás připravila. Přijměte, 
že tato příprava se děje právě teď. 

Buďte stále bdělí. Neodmítejte Mě v tomto čase, neboť je to čas příprav. 

Buďte vděční, že je vám dáván tento velký dar. 

Váš milovaný Ježíš 

571. Tak mnoho lidí je dnes posedlých honbou za proslulostí a obdivem k vlastní 
osobě 
Sobota, 29. září 2012 v 23:00 
 
Má vroucně milovaná dcero, proč je tomu tak, že tolik lidí na světě věří, že jejich pozemský 
život je nekonečný? 

Tak mnoho lidí je dnes posedlých honbou za proslulostí a obdivem ke své vlastní osobě. Tak 
mnoho z těch, kdo hledají a dosahují velkého uznání a úspěchu, jsou zbožňováni těmi, kteří 
věří, že je to sláva, o kterou musí usilovat, a která je uspokojí. 

Velmi malou část svého času tráví tím, na čem skutečně záleží. Šlapou po jiných, aby dostali, 
co chtějí, kvůli své nenasytné touze zářit ve slávě před světem. 

Jejich marnivost je živena světem zábavy a médií, a jejich honbě za vlastní dokonalostí je 
všude tleskáno. 

To je, o co dnes usilují obyčejní lidé. Otevřeně obdivují takové ambice, které se stávají 
podobné náboženství. Zbožňují ty, kteří dosahují takových výšek, a potom začínají 
napodobovat jejich životy. 

Ani v jediném okamžiku neuvažují o tom, že takové věci jsou bez skutečného významu. 
Nikdy se nezastaví, aby si položili otázku: Je to všechno, na čem má stát můj život? 

Ve většině případů v Boha nevěří, protože kdyby tomu tak bylo, věděli by, kolik nelibosti 
vyvolává v očích Boha hledat obdiv takovým způsobem. 

Když lidé neustále vyhledávají pozornost, obdiv a jsou posedlí svým obrazem, který 
předkládají světu, nechápou, jak krátká je tato cesta. Ta v běhu času zmizí a oni najdou sami 
sebe prázdné a bez lásky, kterou by mohli sdílet s ostatními. 



Stráví tolik času láskou k sobě samým, že už nebudou mít místo pro jakoukoliv jinou lásku. 
Své vlastní potřeby budou klást před potřeby svých bližních. Udělají cokoliv, včetně toho, že 
se dopustí činů urážejících Boha, aby dosáhli obdivu k vlastní osobě. 

Této generaci bylo řečeno už tolik lží o způsobech, jak žít své životy. Jsou podněcováni 
světem, jenž věří, že materiální zisk, proslulost, kultura a ambice, které přinesou velký obdiv, 
jsou ty nejdůležitější věci, o které je třeba usilovat. 

Jak málo toho vědí. Jak budou otřeseni, až zjistí, jak se zmýlili. 

Lidé, kteří vedou takové životy, budou čelit zklamání, až jejich žádostivost nebude 
uspokojena. Každý čin, který by jim přinesl více rozkoše, po níž s posedlostí sebou samými 
touží, jim nepřinese pokoj. 

Modlete se, aby si lidé brzy uvědomili, že honba za proslulostí a obdivem přináší jen 
krátkodobá uspokojení. Je jen jediný cíl, o který byste se měli snažit, a tím je následování 
učení Pána. 

Když to uděláte, budete v klidu a pokoji. 

Můžete ještě stále užívat mnohá potěšení, která vám poskytuje svět, ale budete chápat, na 
čem skutečně záleží. 

Mnoho mladých lidí přikládá velký význam tomu, jak se jeví ostatním. Tlak na ně, aby své 
životy trávili honbou za stejnými cíli jako hvězdy, které obdivují, škodí jejich duším. 

Potlačuje skutečnost toho, co se líbí Bohu. 

Potlačuje Pravdu. 

Jen Pravda je udělá spokojenými a přinese jim pokoj, lásku, radost a štěstí. 

Já jsem život, který hledají. 

Ve Mně najdou život ve slávě. 

To je sláva, kterou musí hledat. 

Neboť budou žít život velké slávy v Novém ráji, obrátí-li se ke Mně. 

Je to jediná sláva, která jim přinese nevýslovnou radost. 

Váš Ježíš 

572. Boží láska, když ji jednou pocítíte, je něčím, bez čeho už nemůžete žít 
Pondělí, 1. října 2012 v 16:30 
 
Má vroucně milovaná dcero, musíš připustit, že uvěří-li moji následovníci v tato poselství, že 
jim čas od času budou přinášet duševní muka. 

Mnozí se budou radovat, když budou číst mé svaté Slovo a přijmou je jako zázrak. 

Jiní také přijmou má poselství, ale v určitých dnech budou trháni ve dví pochybnostmi, které 
je zasáhnou. Tyto pochybnosti jsou přirozené. 



Neboť někteří budou pochybovat a klást si otázky, zda opravdu přicházejí z nebe. Pak budou 
plni úzkosti, protože vědí, že jejich životy se brzy změní a že budou svědky Druhého 
příchodu. 

To znamená, že životy, které až dosud vedli, se změní k nepoznání. 

Pro mnohé je to znepokojující, protože i nadále chtějí lpět na svých starých, samolibých 
životech, jakkoliv byly nešťastné. 

Strach z budoucnosti, strach z Boží ruky a strach ze Satanovy armády je mučí. I když moje 
poselství jim mohou vkládat do srdcí strach, někdy také mohou přinášet útěchu. 

Neboť jedna věc je jistá. Pocítí ve svých duších mého Ducha Svatého, a když se to jednou 
stane, obeznámí se důvěrně s Boží láskou. 

Boží láska, když ji jednou pocítíte, je něčím, bez čeho už nemůžete žít. Přináší pokoj. A tak, 
moji následovníci, bez ohledu na to, jak jste možná ustrašení, musíte mít na paměti, že Já, 
váš Ježíš, vás nikdy neopustím. 

Vy jste moji. 

Já jsem život ve vašich duších. Skrze Mne budete zachráněni. Jsem plný milosrdenství 
k duším, které se ke Mně obracejí o pomoc. Nenechám vás trpět v rukou následovníků 
Satana. Pokryji vás svou vzácnou Krví. Nemáte se čeho bát. 

Místo toho jsou vám dávány milosti, abyste se sami připravili. Nyní musíte být stateční 
a nedovolit pochybnostem, aby zahalily vaši lásku ke Mně, nebo vás oslepily vůči Pravdě 
těchto poselství. 

Jsou vám nabídnuta jako můj dar. Jsou vám dávána, aby vás ochránila a udržela v bezpečí 
od zla. 

Vždy Mě proste, abych utišil vaše obavy, neboť jsou zasazeny do vaší mysli jako semena 
nespokojenosti Zlým, aby odvedl vaši pozornost. 

Žehnám vám. Dám vám pokoj. Dám vám moji ochranu. Vždy Mi důvěřujte. 

Váš Ježíš  

573. Matka Spásy: Mnoho vůdců církve mého Syna neříkají nic. Už nehájí veřejně 
svaté jméno mého Syna. 
Úterý, 2. října 2012 v 15:30 
 
Mé dítě, kampaň za pošpinění jména mého milovaného Syna, Ježíše Krista, se vyhrocuje. 

Není na tom dost, že Ho popírají, mnozí chtějí pošpinit jeho obraz v myslích těch, kdo v Něho 
věří. 

Přibíjení Těla mého Syna na kříž, přibíjení na kříž jeho církve, se stupňuje. 

Mnoho vůdců církve mého Syna neříkají nic. Už nebrání veřejně svaté jméno mého Syna. 
Chybí jim odvaha, aby bránili Tělo mého Syna, jeho církev na zemi. 



Mnozí nechtějí na sebe přitahovat nechtěnou pozornost kvůli hříchům kněží v minulosti. 
Mnozí prostě nemají silnou víru, které je třeba, aby byli opravdovými svědky pravdy učení 
mého Syna. 

Tak mnozí ve světě nevěří v existenci mého Syna a to Ho přivádí k pláči. 

Tak mnozí, kteří Pravdu znají, si myslí, že je přijatelné prokazovat neúctu tím, že poslouchají 
rouhání a ještě zůstávají zticha. 

Děti, musíte přiznat pravdu o ukřižování mého Syna otevřeně a beze strachu. Lidé budou 
poslouchat. Bude vám nasloucháno. Kdyby každý služebník mého Syna zůstal zticha, kdo 
potom bude mluvit o mém Synu? 

Kdo bude šířit jeho svaté Slovo v tomto čase, kdy tak mnozí z Božích dětí popírají existenci 
Boha? 

Velmi brzy nebudou mít už žádnou výmluvu. Až uvidí stav svých duší, poprvé pochopí, že 
nějakou duši mají. 

Modlete se, aby pak byli silnějšími a stali se opravdovými vojáky Krista. 

Vaše milovaná Matka 
Matka Spásy 

574. Na křesťanství se útočí z jednoho hlavního důvodu 
Středa, 3. října 2012 v 13:30 

Já jsem tvým milovaným mystickým ženichem, Synem člověka, zrozeného z neposkvrněné 
Panny Marie. 

Má vroucně milovaná dcero, každá hrůza, kterou jsem viděl v zahradě Getsemanské, když se 

Mi posmíval Zlý, se nyní ve světě odhaluje přímo před mýma očima. 

Lidé všude ztratili svou víru. Bloudí v moři zmatku a ve stavu odpadlictví, dříve ve světě v tak 
velké míře nevídané. 

Láska jednoho k druhému zemřela. 

Ohled k potřebám jiných už není považován za obdivuhodný povahový rys. 

Chtivost, smyslnost a závist ovládá mysl mnoha lidí v tomto světě. S chladem ve svých 
srdcích si už neváží života jako takového a o vraždě si nemyslí nic. Je brána jako něco 
samozřejmého. 

Na křesťanství se útočí z jednoho hlavního důvodu. Ten má ve vašich zemích umožnit 
snadnější zavedení zákonů, které schvalují hřích. 

Posedlost falešnými náboženstvími a falešnými idoly je přímo bezuzdná. 

Má církev se hroutí a moji posvěcení služebníci ve své většině nezdůrazňují pravdu o věčném 
životě a o nebezpečí hříchu. 



Nenávist, válka, chtivost, chlípnost, závist a sebeláska jsou obsažené v jediném falešném 
stavu, stavu, který nenese žádnou podobnost s Pravdou mého učení. 

Tehdy, v zahradě Getsemanské jsem věděl, že dnešní generace nebude pohlížet na mou 
smrt na kříži jako na to, čím byla. To byla bolest, která trhala mé srdce jako meč. 

Oběť, kterou jsem pro lidi přinesl – jejich vykoupení v očích mého Otce, není dnes uznávána. 
Kolik toho jen zapomněli. Kolik toho jim nebylo řečeno. To všechno má co dělat s hříchem 
tolerance, předkládané světu jako dobrá věc. 

Války a nenávist se šíří jako virus, protože jsou plánovány Zlým. Bolest mých následovníků se 
sjednotí s mou bolestí, až uvidí necudnosti, které budou chrleny představiteli vlád, kteří 
následují lži vložené do jejich duší Satanem. 

Satan a jeho démoni jsou velmi mocní. Nevěřte nikdy ani na okamžik, že je snadné uvolnit 
sevření, kterým spoutali osoby, které jim dovolily vniknout do jejich duší. Nevzdají se snadno 
a zabrání jejich duším chtějících se obrátit ke Mně, jejich Ježíši o pomoc tím, že je učiní 
bezmocnými. 

Tyto duše zjišťují, že je mučivé se modlit. Slova nebudou vycházet z jejich úst. K myšlenkám 
na Mne pocítí totální odpor. Ať se budou snažit jakkoliv, bude to vysilující úkol. 

Vy, kdo říkáte, že jste dobří lidé, kteří neubližují jiným, ale nepřijímáte Mě, Ježíše, ve svých 
životech, vězte toto: Vy nejste následovníci Krista. Jestli ke Mně nepřijdete, nebudete moci 
být přijati do království mého Otce. 

Ke vstupu do království mého Otce je nutná příprava. Satan může využít příležitostí tak 
pohotově, že může odvrátit pozornost duší a mnohé zastihnout nepřipravené. 

Tato doba velkého neklidu ve světě a nedostatku vědomí o mém Otci, Bohu Stvořiteli všech 
věcí, může vyústit jen do jediné věci. 

Do katastrofy. Trest bude vylit na celý svět, aby lidstvo zachránil, aby je očistil. 

Odmítají-li lidé naslouchat, neuslyší Pravdu. 

Pravda zachrání nejen jejich životy na zemi, ale dá jim věčný život. 

Nedokážete-li přijmout Pravdu, bude to mít za následek smrt, jak těla, tak i duše. 

Pro lidi nadešel čas, aby se rozhodli. Nemohu je nutit, aby Mě následovali. Neboť přes 
všechny dary, milosti a zázraky, které jim byly dány, se stále ode Mne odvracejí. 

Navzdory mému velkému milosrdenství si někteří ještě místo života zvolí smrt. 

Váš Ježíš 

575. Bůh Otec: Má ruka spravedlnosti čeká, aby potrestala vlády, které tajně 
plánují uškodit mým dětem 
Čtvrtek, 4. října 2012 v 14:55 
 



Má nejdražší dcero, přeji si, abys věděla, že ačkoliv svět patrně bude muset snášet velkou 
očistu, která nemusí být příjemná, moje milosrdenství je velké. 

Jsem oceán milosrdenství a zavedu velké změny, abych zajistil, že všechny mé děti budou 
zachráněny před katastrofou. Katastrofa, o které mluvím, zahrnuje práci tajných zlých sil ve 
světě, které se snaží ovládnout každý národ kvůli svému vlastnímu mrzkému zisku. 

Tak mnoho duší odmítá milosrdenství mého milovaného Syna. Tak mnoho Ho neuznává. 
Stále uvalují bezohledná utrpení na ty, kterým vládnou a nepřipouštějí si, že jejich hříchy 
neujdou povšimnutí. Mohou bojovat proti moci mé ruky, ale ta na ně náhle dopadne a zničí 
je. 

Časem poznají Boží moc, ale pro mnohé z nich bude příliš pozdě. 

Každý můj čin, a to včetně velkých zázraků, spatří vbrzku celé lidstvo. Udělám vše, co mohu 
ve svém velkém milosrdenství, které pohltí lidstvo jako velký oceán, aby je zachránilo. Nikdo 
nezůstane nedotčen mými dary. 

Až se tak stane, půjdu za těmi, kdo Mě odmítají, i když vědí, kdo jsem. 

Potom světoví vůdci, kteří nezavedou mé Boží zákony a budou pustošit zemi s velkou krutostí 
k mým dětem, budou sraženi k zemi. Nedovolím jim uniknout mé Boží spravedlnosti. 

Tímto poselstvím jsou varováni, aby se nyní zastavili. Musí se modlit o vedení, cítí-li potíže, 
nebo jsou-li pod tlakem přinuceni v národech zavádět zákony, které vyvolají nouzi. 

Dávám jim nyní tento čas, aby se zastavili v tom, co dělají a úpěnlivě Mě prosili, abych jim 
pomohl se postavit proti zlotřilým systémům řízení, které plánují proti svým vlastním 
spoluobčanům. 

Oni vědí, o čem mluvím. 

Já jsem Stvořitel lidské rasy. Znám každé své dítě. Vím, co ono vidí. Co cítí. Jak myslí. Také 
znám ty, kteří přísahali věrnost jednání, způsobující hrozné utrpení lidem po celém světě. 

Má ruka milosrdenství čeká, aby vás vzala zpět do útočiště mého království. 

Má ruka spravedlnosti čeká, aby potrestala vlády, které tajně plánují uškodit mým dětem. 
Nebude vám dovoleno způsobit toto utrpení. 

Neboť jakmile zavedete zákony, připravené k ovládnutí těch, kterým sloužíte a které se Mi 
hnusí, sešlu takový trest, že nikdo nebude ponechán na pochybách o tom, co způsobilo 
takové potrestání. 

Jste moje děti a jsem to Já, ke komu se musíte obrátit o ochranu. Bez mé ochrany budete 
vydáni na milost Satanovi. 

Pro případ, že byste zapomněli – on, Satan, vás všechny nenávidí. A přesto kvůli jeho 
mocným a vychytralým, přitažlivým způsobům, jdete v jeho honbě za mocí jako otroci. 

Vyberte si moc na této zemi, která vás může povznést a přinést vám větší uznání, než 
kdybyste šli po cestách Pána, a budete zavrženi. 



Toto varování je vám dáváno, abyste pochopili, že je pouze jeden Stvořitel. Jen jediný, který 
stvořil lidstvo. Jen jediný, který má moc přivést ke konci všechno, co na zemi existuje. 

Bůh Nejvyšší 
Stvořitel všeho viditelného a neviditelného 
 
576. Boží Světlo je přítomné v každém z vás 
Pátek, 6. října 2012 v 23:05 
 
Má vroucně milovaná dcero, k tomu, abyste Mě opravdu milovali, musíte vidět druhé mýma 
očima. 
 
Když se díváte na jinou osobu, dívejte se pozorně a snažte se uvidět moji přítomnost, neboť 
Já jsem ve všech duších, dokonce i v těch zčernalých. 

Jsem tam. Podívejte se a uvidíte Mě. Je to jedna z těch nejmimořádnějších milostí, kterou dal 
můj Věčný Otec každému svému dítěti. 

Boží Světlo je přítomné v každém z vás. 

Je to láska a každá duše má schopnost milovat. 

Když vidíte ostatní mýma očima, pocítíte lásku a ta se dotkne vaší duše způsobem, který 
nemůžete popřít. Tato láska je skutečná, a přesto ji nemůžete vidět, ani se jí dotknout. Bude 
také pro vás těžké ji vysvětlit ostatním. Přesto je zde. 

Kdyby všechny Boží děti mohly ctít Boží přítomnost mého Otce ve světě, v jeho dětech, pak 
by na zemi panoval pokoj. Hledejte lásku a najdete ji. 

Nespěchejte a přemýšlejte o tom, co vám teď říkám. Světlo Boží lásky je jako zářící hvězda 
v každé duši. V některých září jasně a vy můžete cítit, jak láska takového člověka vás 
obklopuje. V jiných jen matně žhne, je sotva k nalezení, a přesto tam je. 

Když se díváte na sebe navzájem, myslete takto: Bůh stvořil každého z vás. V jeho očích jste 
bratři a sestry. Přináší Mu velkou radost, když vidí své děti projevit si navzájem lásku a úctu. 

Když mezi sebou bojují, působí strádání a útrapy jiným, cítí strašnou bolest. Jako každého 
rodiče Ho zraňuje, když jeho děti nesdílejí jeho lásku, lásku, ze které byly stvořeni. 

Nezapomeňte také, že když se vzájemně zraňujete, zraňujete mého Otce. Cítí bolest, kterou 
způsobujete jeho dětem. 

Příště si dvakrát rozmyslete, než jiného tvrdě odsoudíte, nebo ukážete nenávist jeden 
k druhému. Tyto způsoby se nelíbí mému Otci. 

Když někdo zraní vás, modlete se za něj. Neboť když je mezi dvěma lidmi napětí 
a nedostatek lásky, pak to způsobili zlí duchové. 

Povzneste se nad toto pokušení. Milujte ostatní. Chovejte se k nim s úctou. Dívejte se na ně 
jako byste se dívali Božíma očima. Když to uděláte, najdete lásku. Bude pro vás snazší spolu 
žít a vzájemně přijmout vaše nedostatky a chyby. 

Váš Ježíš 

577. Matka Spásy: Pláču kvůli nim krvavé slzy a je mi těžko u srdce 
Neděle, 7. října 2012 v 11:00 



 
Mé dítě, prosím, modli se za mé ztracené děti. Jejich počet vzrůstá každým dnem. Ony 
nevěří, nebo nemohou věřit v mého Syna a ubírají se jinými cestami. 
Pláču kvůli nim krvavé slzy a je mi těžko u Srdce. Jak jsou ztracené a jakou cítí prázdnotu. 

Oroduji u Boha, aby ve svém milosrdenství brzy otevřel jejich zatvrzelá srdce. 

Varování je blízko, mé dítě. Mé děti se potřebují připravit. Ty, které se vyhýbají těmto svatým 
poselstvím mého Syna a mého Věčného Otce, se budou muset zodpovídat Bohu. 

Mnohé z nich této misi uškodily a podněcovaly jiné duše, aby ji odmítly. Mnohé takové duše 
od té doby zemřely ve smrtelném hříchu. Kdyby bývaly přijaly modlitby, dané lidem 
modlitební kampaní, mohly by být zachráněny. 

Duše, které nepřijmou tato poselství, nesmí pracovat se Zlým, aby podrývaly Boží Slovo.  
Modlete se o pomoc, kterou potřebují, aby našly pokoj ve svém nitru. 

Bylo předpověděno, že prorok času konce nebude přijat, i když šířením Božího Slova bude 
dosaženo mnohých obrácení. 

Odmítnete-li pomoc, která je v tomto čase sesílána z nebe, aby vám pomohla zachránit vaše 
duše, vězte, že to bude na vaše vlastní nebezpečí! 

Neurážejte mého Syna tím, že nedokážete naslouchat. Potom, co jste tato poselství z nebe 
přečetli, můžete předstírat, že je neslyšíte, ale nejdříve jim musíte naslouchat. 

Máte svobodnou vůli, abyste si vybrali, jakou cestou chcete jít. 

Avšak mějte na paměti, že vaše svobodná vůle vás neopravňuje k tomu, abyste se úmyslně 
rouhali proti Duchu Svatému. 

Až se Varování uskuteční, budete naplněni světlem Pravdy. 

Vaše duše bude osvícena a vy uvidíte jak dobré, tak i špatné skutky, které jste vykonali 
v průběhu vašich životů. V této fázi mnozí přijmou Boží lásku. Žel, mnozí budou příliš 
tvrdohlaví, než aby uznali svá provinění. Budou zavrženi a budou strašně trpět. 

Buďte vždy připraveni. Času je málo. 

Vaše milovaná Matka 
Matka Boží 
Matka Spásy 
 

578. Oznámení, které vyhlásí můj Druhý příchod, bude náhlé 
Pondělí, 8. října 2012 v 19:00 
 
Má vroucně milovaná dcero, naléhavě prosím všechny mé následovníky, aby v tomto čase 
byli silní. 

Mé svaté Slovo, můj dar lidstvu, dávané vám prostřednictvím těchto poselství, bude 
předmětem velké kritiky. 

Musíte zůstat silní, až mé Slovo bude rozdrceno a zneváženo. Bude to velmi těžké, ale musíte 
snést tato muka, neboť to je jen začátek. 



Nepřítel povstane a strhá tato poselství, dávané každému z vás, aby duše mohly být 
zachráněny. 

On počítá s každou duší, kterou svádí, a pak ji vzdálí od mých poselství. Dělá to tím, že 
nejdříve svádí věřící, aby se Mnou nepracovali na záchraně vašich bratrů a sester. Nechce, 
abyste se modlili o záchranu jejich duší. 

Každý služebník mé církve, který vám zakazuje, abyste se modlili mé modlitby modlitební 
kampaně, potřebuje vaše modlitby. Nemohou zabránit tomu, aby mé modlitby byly šířeny. 
Když to udělají, tak potřebují vaši pomoc. Naneštěstí bude od této mise, která je poslední 
svého druhu na zemi, odvedeno mnoho duší. 

V této době také spatříte, jak se rozdělení v mé církvi bude zvětšovat. Zatímco jedna strana 
bude trpět při ochraně mých evangelií, ta druhá se bude pokoušet znovu vynalézt mou 
církev, modernizovat mé učení a zavést obscénní zákony do mé církve. 

Povstaňte proto s odvahou a sjednoťte se, neboť tento čas již téměř nadešel a vy uslyšíte 
o těchto nových praktikách, z nichž ani jedna se nebude držet mých pravých evangelií, mých 
učení, nebo Pravdy. 

Tyto zkoušky se vynoří jako velké barikády. Vy, moji stoupenci, se budete cítit jako v pasti. 
Budete se cítit bezmocní a budete plakat. 

Vaše slabost bude vaší silou. Jen utrpením – až budete svědky tohoto strašného bičování, se 
stanete silnými. 

Za každou zkoušku, kterou budete snášet v mém jménu, vás udělám ještě silnějšími. 
Vytrvejte a Já vám požehnám milostmi síly, odvahy a sebedůvěry. 

Vy jste moje armáda, můj paprsek Světla v tomto světě. Bude uděláno všechno, aby toto 
Světlo bylo uhašeno, ale bude to marné. 

Paprsek vašeho světla, vaší lásky ke Mně, se rozzáří jako maják a pak jako velký oheň. Tento 
oheň Ducha Svatého se zmocní každého z vás a rozšíří své plameny do všech koutů země. 

Budete to vy, moje vzácná armáda, která to učiní. Budete vedeni nebem. Vykročíte vpřed. 
Pošlapete ďábelskou armádu ubohých duší, kterým poroučí Satan a ty budou vůči vám 
bezmocné.  

Brzy potom se sláva mého velkého oznámení ukáže světu. 

Toto oznámení, které vyhlásí můj Druhý příchod, bude náhlé. I pro vás bude neočekávané, 
ačkoliv jste byli dobře připraveni. Tehdy vám bude odkázán velký dar věčného života. 

Váš Ježíš 

579. Toto nové světové náboženství bude uctívat šelmu 
Úterý, 9. října 2012 v 21:31 
 
Má vroucně milovaná dcero, mnoho duší v této době zpozornělo, protože jsou svědky 
rychlých změn v mé katolické církvi, které se nyní začínají projevovat. 
 
Znamení začínají ukazovat vše, co jsem skrze tebe prorokoval. Můžete vidět nedostatek 
dostupnosti mší. Nejsvětější eucharistie už není tak snadno přístupná. Svátost zpovědi je 
v mnoha mých církvích jen omezeně k dispozici. 



Mnoho mých kostelů už nemá kněze, kteří by je spravovali. Je jich tolik, kteří v tomto čase 
soužení opouštějí mé kostely, že brzy budou tyto kostely předány jiným vlastníkům 
k obchodním účelům. 

Jelikož víra křesťanů je zkoušena, je důležité, abyste pokračovali v modlitbách mé modlitební 
kampaně. Do katolické církve a do jiných křesťanských církví budou brzy uvedeni noví 
služebníci. 

Nejdříve bude zmírněno ostří náboženských rozdílů. Potom, během krátké doby, už 
nepoznáte má učení, neboť téměř nepozorovaně zmizí. Na jejich místě budou série 
nejasných, nicméně poetických prohlášení, která budou prosazovat toleranci hříchu. 

Nepodezíraví návštěvníci kostelů si ze začátku ani nevšimnou lží, které jim budou 
předkládány. Potom ale mé následovníky bude pronásledovat silný, zneklidňující pocit, že 
něco není v pořádku. 

K poslednímu podvodu dojde, až nejsvětější svátost bude zaměněna za pohanské náhražky. 

Všechno bude řízeno falešným prorokem, který prohlásí, že je veleknězem všech 
náboženství, sloučených do jednoho. Toto nové, jediné světové náboženství bude uctívat 
šelmu. 

Všichni, kdo ho budou slepě následovat, budou šelmou pohlceni a pro Mne ztraceni navěky. 

Rychlost, s jakou se to stane, mé následovníky překvapí. Plán k tomu je důkladně připraven. 
Kampaň za změnu nepřátelského přístupu křesťanů a za jejich přijetí světských zákonů, je 
profesionálně řízena. 

Tato kampaň je plánována v mnoha národech jednou skupinou, která použije osobnosti, 
celebrity a své loutky, které se všechny těší úctě většiny, aby podpořily jejich ďábelské lži. 
Buďte ve střehu. Nepřijímejte lži. Nenechejte se vtáhnout do plánu k znesvěcení mého 
svatého jména. 

Váš Ježíš 
Král a Vykupitel všeho lidstva 
 
580. Všem Božím církvím bude vnucováno pohanství 
Středa, 10. října 2012 v 21:50 
 
Má vroucně milovaná dcero, oznam světu, že je nezbytně nutné, aby se lidé probrali ze své 
dřímoty. Pokud se neprobudí, tak nebudou schopni uvidět, jak se uskutečňují zlovolné plány, 
které jsem předpověděl již před nějakým časem. 

Mluvím o světové vládě, která je připravována s cílem zničit křesťanství. 

Má církev je ničena cihla po cihle. Moji posvěcení služebníci jsou záměrně tlačeni až za mez 
své odolnosti. 

Moji církev znesvěcují také ti, kdo praktikují zbožňování šelmy. 

Tito proradní podvodníci nejsou křesťané. Zabývají se okultismem a pronikli do všech 
organizací, včetně různých církví a náboženství. Cílem jejich útoků je zejména katolická 
církev. 

Ta je onou církví, kterou nejvíce nenávidí. Jejich lži jsou příčinou, že katolíci jsou váhaví se 
vzchopit a bránit svou církev. 



Jejich lži ztížily všem křesťanským církvím obranu nejsvětější svátosti, nařízenou Bohem. 

Ve všech Božích církvích bude prosazováno pohanství a běda tomu, kdo se postaví na obranu 
Boží Pravdy. 

Nadešel čas k rozdělení lidstva. Přijdu a rozdělím zemi. 

Ti, kdo jsou věrní mému učení, budou vzati na mou hruď. Ti, kdo Bohu vzdorují a rouhají se 
Pravdě, budou zavrženi. 

Bitva již začala. Znamení se již ukazují. 

Stále je ještě čas vybrat si buď lži satanských skupin, které  přicházejí, oděny jako beránci, 
nebo Pravdu, o které vám řeknou, že je lží. 

Musíte být neustále bdělí. Mějte oči otevřené. Odvraťte se, když uslyšíte rouhání proti mému 
jménu, mému tělu a mému Slovu. 

Váš Ježíš 

581. Mnoho z vás Mě zapře přijetím těchto ohavných nových zákonů 
Čtvrtek, 11. října 2012 v 10:30 
 
Má vroucně milovaná dcero, obtíže, kterým v této době čelí moji stoupenci, jsou dvojí. 

Zaprvé, musí se stát svědky lží, které jsou jim předkládány a vnucovány světskými vládami. 
Tyto lži ve formě nově předkládaných zákonů, nových myšlenek a nových pravidel, slouží jen 
jedinému. Porušují Boží zákony. Jsou to zákony tolerance, dovolující otevřeně, aby činy 
hříchu byly zakotveny ve vašich ústavách a církvích. 

Ta druhá muka budou plynout z nátlaku, který bude na vás vykonáván, odvážíte-li se mluvit 
Pravdu, Slovo Boží. Když se opovážíte mluvit Pravdu, má dcero, budete vášnivě kritizováni. 
Pak budete obviněni, že nejste křesťané a že vám chybí tolerance. 

Vidíte, jak Satan pracuje? On oklame slabé duše, že je nechá uvěřit lžím a že je nechá 
přijmout hřích tím, že jej představí tak, jakoby vůbec neexistoval. 

Tito lidé, jdoucí bok po boku napříč všemi národy, zvyšují tlak k tomu, aby zničili mé 
křesťanské církve a udělaly hřích přijatelným. Jejich cílem je umlčet mé následovníky 
a utlumit jejich schopnost otevřeně vyjádřit Pravdu mého svatého Slova. 

Kvůli těmto ohavnostem budete trpět. Až k tomu dojde, pak vězte, že Já sám se těsně 
spojím s vaším srdcem. 

Prosím, kvůli Mně, buďte silní. Vytrvale a stále se modlete za tyto politováníhodné, oklamané 
duše, neboť ony jsou jen pěšáky v této ďábelské hře, zosnované těmi, kteří uctívají Satana. 

Nenechejte se oklamat, neboť právě tehdy, když si budete myslet, že jejich zkaženost, 
převlečená za toleranci a lásku k právům jiných, ovládla lidstvo, bitva se vyostří. 

Ruka mého Otce udeří s takovou silou, že tito pachatelé zla budou smeteni. Nesmíte si nikdy 
zoufat a myslet si, že tato skupina přemůže mé stoupence. Nebudou nikdy schopni to učinit, 
ačkoliv se občas bude zdát, že tomu tak je. 

Probuďte se, moji posvěcení služebníci! Nesmíte se nikdy nechat zastrašit, nebo vtáhnout do 
toho lstivého plánu, připraveného k znesvěcení Božího Slova. 



Musíte obhájit mé učení, učení vašeho Spasitele, a nikdy Mě nezapřít. Přesto budete 
pokoušeni to udělat. Mnozí z vás Mě zapřou tím, že přijmou tyto bezbožné nové zákony. 

Pokud to uděláte, budu na vás čekat, protože když budete ke Mně volat, podepřu vás. 
Posílím vás mým božským zásahem. 

Prosím, modlete se litanii (3):  

Braňte Boží slovo 

"Ó, drahý Ježíši, ochraň nás od lží, které urážejí Boha. 

Ochraň nás od Satana a jeho armády. 

Pomoz nám, abychom Tě více milovali. 

Buď nám oporou v našem boji. 

Braň nás v naší víře. 

Veď nás do tvých bezpečných útulků. 

Pomoz nám povstat a bránit tvou svatou vůli. 

Posilni naši rozhodnost, abychom byli tvými opravdovými následovníky. 

Dodávej nám odvahu. 

Dodávej nám důvěru. 

Veď nás po cestě Pravdy. 

Braň nás před nepřítelem. 

Vylévej na nás své ochranné milosti. 

Pomoz nám se vyhnout pokušení. 

Přiveď nás blíže ke tvému Nejsvětějšímu Srdci. 

Pomoz nám, abychom Ti vždy zůstali věrní. Amen." 

Jděte, má armádo, klidně a v míru, ve vědomí toho, že jsem blízko vašim srdcím v těchto 
hrozivých časech. Budete-li osamělí, cítit se ztracení nebo opuštění, vězte toto: Tehdy vám 
budu nejblíže. Tehdy se vaše slabost změní ve velkou sílu, stejně tak jako zdánlivá síla 
vašeho nepřítele se rozplyne v nic. 

Váš Ježíš 

582. V Novém ráji dvanácti národů budou různé úrovně 
Pátek, 12. října 2012 v 23:15 

 
Má vroucně milovaná dcero, má láska je tak mocná, že je nyní pociťována těmi, kteří Boha 
neznají. 

Navzdory přítomnosti zla ve světě pocítí lidé ve svých srdcích lásku k ostatním, která je 
v rozporu se zkažeností, přítomnou v duších, a která je překvapí. 



Tato láska se vzedme v jejich duších tak neočekávaně, že mnozí propuknou v pláč. Tyto slzy 
lásky, tak čisté v jejich srdcích, je vnitřně rozpoltí. Nebudou vědět, proč se takto cítí vůči 
svým bratrům a sestrám. Pocítí tuto pravou a výlučnou lásku také ke svému Stvořiteli, Bohu 
Otci. A přesto si nepřipustí, že On existuje. Místo toho mnozí budou chodit sem a tam a klást 
si otázky: 

Co je to za neuvěřitelnou, ale mocnou lásku, kterou pociťuji ve svém srdci? Jak to může 
vůbec být, když Bůh není? Jak mohu pociťovat tuto lásku, jsem-li spíše jen produktem 
evoluce, produktem vytvořeným z částic této země? 

Pravda, mé děti, je tato: Nejste částicí země, stopou času. Jste živou bytostí, živou duší, 
která má schopnost věčného života, života bez konce. 

Trpíte kvůli hříchům Adama a Evy, vašich původních rodičů. Můžete se smát, zesměšňovat, 
nebo žertovat o tom, co pokládáte za báji nebo výmysl, ale pravda je taková, že žijete život 
nedokonalosti. Tento život utrpení je následkem hříchů vašich původních rodičů. Jste 
poskvrněni jejich hříchem a oslepeni vůči Pravdě Boha týmž hadem, který je oklamal. 

Věříte, že žijete v opravdovém světě, ve světě hmoty, který má omezené trvání. Váš život na 
zemi je krátký. Vaše těla stárnou. Vaše zdraví se zhoršuje. Časem vaše tělo zemře. 
Zanedbáte-li vašeho ducha, vaši duši, stanete se ničím. 

Připusťte, že jste Božím dítětem a váš život na zemi se stane důležitějším, budete-li žít život 
podle Božích zákonů.  Váš život bude prodloužen a obdržíte velký dar – věčný život. 

Kdyby vám byl ukázán jen letmý pohled do tohoto života, byť jen na hodinu, nikdy byste 
neuráželi mého Otce. Musíte vědět, že obdržíte tyto dary: 

Budete žít s celou svou rodinou, s těmi, kteří zemřeli ve stavu milosti a s těmi, kdo vytvoří 
moji armádu zbytku na zemi. 

Vaše tělo bude očištěno a znovu vytvořeno ve stavu dokonalosti na základě věku, ve kterém 
jste přijali Boží Lásku. 

Budete žít v lásce a pokoji se svými milovanými a vašimi sousedy. Nikomu z vás nebude nic 
chybět. 

V Novém ráji dvanácti národů budou různé úrovně. Na spodní úrovni budou města a vesnice, 
a všichni budou pracovat v jediném zdroji pokoje, lásky, štěstí a spokojenosti. V ničem 
nebudete mít nedostatek. Já budu váš Král, váš Mistr, a budu mezi vámi panovat 
v mystickém spojení. 

Pak tam budou vyšší úrovně. Budou držet všechny národy pospolu, v jednotě s mým učením, 
a všichni lidé se budou mísit v úplné harmonii jedni s druhými, a se zvířaty na zemi, jak 
s velkými, tak s malými. 

Všichni budou dále žít, protože budou jíst ze stromu života. Nikdo nebude mít nedostatek 
potravy. 

Pak tam budou vlády národů. Ty budou zajišťovat, že všechno bude v souladu s mým 
učením. Mé vlády budou řízeny mými svatými a apoštoly. 

Tak to bude pokračovat až do samého konce, kdy se uskuteční druhé zmrtvýchvstání a dojde 
ke konečnému střetu. 



Satan, spolu se svými démony, bude na krátkou dobu uvolněn. Pak bude všechno zlo 
zničeno. Moje milosrdenství bude konečně uděleno světu v novém nebi, spojeným s novou 
zemí. 

Pak bude všechno odhaleno a Boží tajemství budou ukázána všem, ve své plné a konečné 
slávě. 

Váš Ježíš 

583. Pak dojde k zavedení celosvětového očkování, které vás zabije, pokud je 
přijmete 
Sobota, 13. října 2012 v 16:10 
 
Má vroucně milovaná dcero, proroctví předpověděná ve Fatimě se nyní začínají projevovat 
všude ve světě. 

Jednotná světová vláda, vytvořená v národech, které neúnavně spolupracují, téměř 
dokončila svou práci, která má být brzy představena světu. 

Za ní půjde jednotné celosvětové náboženství, ohavnost v očích mého Otce. 

Moje církev byla zamořena nepřáteli zevnitř, kteří jsou jako vlci v rouchu beránčím. Oklamou 
všechny, s nimiž přijdou do styku. 

Pak dojde k zavedení celosvětového očkování, které vás zabije, pokud je přijmete. 

Toto je čas, kdy jen modlitby – a hodně modliteb – mohou zmírnit dopad této strašné 
ukrutnosti, vytvořené elitní skupinou lidí u moci. 

Ti jsou činní v každém oboru vašich vlád a lidé, kteří s nimi každodenně těsně spolupracují, 
vědí, co dělají. 

Jsou tak lstiví, že vám budou předkládat každý zlý skutek jako velkou věc, jako velkou službu 
lidstvu. Udělají všechno, co budou moci, aby mohli znesvětit cokoliv, co má něco společného 
s Bohem. 

Budou rozšiřovat a prosazovat pohanství. Boží děti, které přijmou jejich zákony a jejich 
učení, budou zamořeny jejich bezbožností. 

Musíte se modlit za ochranu, ale především se musíte modlit za tyto duše. Neboť můj Otec je 
zamýšlí potrestat. Vybere si je, jednoho po druhém, a zničí je. Bez vašich modliteb budou 
ztraceni a uvrženi do jezera ohně. 

Váš Ježíš 

584. Ti, kdo chladnokrevně vraždí, mohou být zachráněni vašimi modlitbami 
Neděle, 14. října 2012 v 18:10 
 
Má vroucně milovaná dcero, nikdy si ani na okamžik nemysli, že ti, kdo páchají strašné hříchy 
a jejichž zlé skutky způsobují ve světě ukrutnosti, nemohou být zachráněni. 

Ti, kdo chladnokrevně vraždí, popravují své spoluobčany, nebo zabíjejí své vlastní děti, které 
ještě nejsou narozené, mohou být zachráněni vašimi modlitbami. 

Mnohé takové duše nebudou hledat vykoupení v mých očích, neboť nevidí nic špatného 
v tom, co dělají. Jejich spása závisí na vašich modlitbách. 



To jsou duše, po kterých prahnu nejvíce. 

Tyto ztracené duše jsou ode Mne tak vzdálené, že mohou být zachráněny jen utrpením 
smírčích duší a modlitbami mých stoupenců. 

Dokonce i ti, kdo vědomě uctívají Satana a vědí, že Já existuji, ale stále se Mi vysmívají, také 
mohou být zachráněni od věčného zatracení. 

Naléhavě vás všechny vybízím, abyste ke Mně volali prostřednictvím této modlitby modlitební 
kampaně (80) a prosili o vykoupení duší, které se dopouštějí vraždy a jsou ve stavu 
smrtelného hříchu. 

Za duše těch, kdo se dopouštějí vraždy 

"Ó, drahý Ježíši, 
 
úpěnlivě prosím o slitování s těmi, kteří se dopouštějí vraždy. 
 
Naléhavě Tě prosím o mírnost pro ty, kteří jsou ve stavu smrtelného hříchu. 
 
Nabízím Ti mé vlastní utrpení a těžkosti, abys mohl otevřít Tvé srdce a odpustit jim jejich 
hříchy. 
 
Prosím, abys pokryl všechny ty, kdo mají zlý úmysl ve svých duších svou vzácnou Krví, aby 
mohli být očištěni od svých vin. Amen." 
 
Mějte na paměti, moji následovníci, že i když se důsledkem jimi spáchaných hříchů můžete 
cítit špatně, že tyto duše potřebují vaši pomoc. 
 
Byly zamořeny Zlým a mnohé z nich neznají rozdíl mezi dobrem a zlem. 

Jsou to duše, které Mi způsobují největší trýzeň a bolest. Mé utrpení je rozšiřováno, aby 
každá z nich mohla být vykoupena. 

Jděte, moji stoupenci, a dovolte mé lásce a mé pokoře zaplavit vaše srdce, abyste svým 
utrpením a velkodušností mohli pomoci zachránit tyto ubohé, ztracené Boží děti. 

Váš Ježíš 

585. Pro mnohé vizionáře a proroky je to těžký čas osamělosti, protože každý 
z nich pracuje sám 
Úterý, 16. října 2012 v 16:20 
 
Má vroucně milovaná dcero, když říkám, že jsem poslal své proroky do světa, znamená to, že 
každému z nich byla dána zvláštní mise. Ani jedna z dvou misí není stejná. 

Ty, má dcero, jak už jsem ti řekl, jsi posledním prorokem. Kdokoliv nyní přijde a bude tvrdit, 
že hlásá mé Slovo od doby, kdy přijímáš tvá poselství, není poslán Mnou. 

Mnoho ubohých duší se rozhodlo připoutat pozornost a v některých případech i znevažovat 
tato svatá poselství, dávaná světu, aby pomohla zachraňovat mé duše. 

Přicházím snažně prosit Boží děti, aby naslouchaly tomu, co jim mám říct, ale nemohu je 
nutit, aby Mě vyslyšely. 



Nemohu nikdy přikazovat Božím dětem, aby to či ono udělaly, neboť to není možné, protože 
jim byl dán dar svobodné vůle. 

Vše, o co prosím, je, abyste všichni otevřeli svá srdce a dovolili mé lásce naplnit vaše duše. 
Chci, abyste všichni, včetně těch, kteří páchají zlé činy, věděli, že vás miluji. Proto je vaše 
spása mou prioritou. V každém případě se proroctví předpověděná v Knize Zjevení začala 
uskutečňovat. 

Ti, kdo naslouchají mým pokynům a odpovídají na mé volání, mohou zachránit mnoho duší. 

Mojí touhou je, aby každý z vás přišel ke Mně a dostal podíl na království Nového ráje. 

Neodsuzuji zatvrzelé hříšníky, ani vás nežádám, abyste je odsuzovali, protože k tomu nemáte 
právo. Pokud odsoudíte jiného, nemluvíte ve jménu Boha. Podněcujete-li ostatní, aby soudili 
jiné lidi, tak jejich odsouzením odmítáte Mne. 

Volám k vám všem, abyste v tomto čase poslouchali jen jeden hlas. Můj hlas je vše, na co se 
musíte soustředit, chcete-li zachránit sebe, vaše rodiny, přátele a sousedy. Všechny modlitby 
byly nyní vyhledány, aby pomohly vám a vašim milovaným se připravit na moji zpověď, na 
Varování. 

Čas je už blízko. 

Váš Ježíš 

586. Ti, kdo se dožijí konce času, nezemřou tělesnou smrtí 
Úterý, 16. října 2012 v 23:30 
 
Má vroucně milovaná dcero, je důležité porozumět tajemství vzkříšení mrtvých ze smrti. 

Když jsem zemřel jako člověk v těle, přemohl jsem vaši smrtelnost. Moje smrt vás nejen 
osvobodila od smrti, ale také od hříchu po smrti. Moje smrt na kříži vám poskytla dar 
nesmrtelnosti v mém novém království. 

Protože jsem zemřel jako člověk, zemřel jsem tělesnou smrtí. Všichni, kdo zemřou, se stanou 
nesmrtelnými, jsou-li ve stavu milosti. 

Když jsem vstal z mrtvých, udělil jsem tento dar těm, kteří jsou nyní v nebi, kteří zemřeli ve 
stavu milosti.  

V mém Novém ráji dostanou dokonalá, nesmrtelná těla. Ti, kdo budou na zemi, se stanou 
nesmrtelnými v jediném okamžiku. 

Až zazní polnice mého posla, mrtví budou vzkříšeni, stejně jako ti, jejichž jména jsou zapsána 
v Knize živých, aby se těšili věčnému životu na tisíc let v mém novém království, zaslíbeném 
Mně mým Otcem. Je nazýváno Novým rájem, a vše, co bude smrtelné v času konce, už 
nebude. 

Budete sjednoceni se Mnou, vaším Ježíšem. 

Na smrti už nebude záležet, neboť už nebude existovat. 

Nyní, když vám přináším dar mé konečné spásy, Mi musíte naslouchat. 



Postarejte se, abyste vysvětlili těm, kdo dnes, stejně jako za dnů Noe, jsou v zajetí svých 
bezstarostných životů, jak nerozumné by bylo nevšímat si znamení. Právě v čase proroka 
Noe byli v hrůze smeteni, když přišla potopa. Nedovolte, aby se to opět stalo. 

Mým následovníkům byla dána vyčerpávající varování, ale bylo to k ničemu. Problémem je, 
že ti, kdo Pravdu přijímají, se dávají do řeči s těmi, kdo ji nepřijímají, a to je ovlivňuje. 

Musíte se držet stranou od těch, kdo jsou pohané a modlit se za ně. Nebudete-li se jim 
vyhýbat, budete svedeni lžemi a nečistými duchy. 

Ti, kdo se stavějí proti Mně, se vzdálí z mé ochrany. Brzy shledají, že nejdříve je zkaženost 
v jejich životech pozvolna přemůže. Potom Mě zcela potlačí a stanou se otroky lží. Když 
zůstanete v jejich společnosti, tak i vy budete napadeni. 

Potom se přistihnete, že se omlouváte, budete-li mluvit o Pravdě, Božím Slovu. V této etapě 
budete jasně vidět předěl ve vašem světě. Dar, který jste dostali od Ducha Svatého, vám dá 
okamžitě poznat, v jakém jsou nebezpečí. 

Kdyby jen znali Pravdu, přiběhli by k vám. Neboť kvůli všem falešným bohům, které 
zbožňují, a kteří jsou vyrobeni z hmotných věcí stvořených Bohem, dělají stále tutéž typickou 
chybu. Zbožňují zázrak hmotných věcí, ale ignorují svého Stvořitele. 

V nové éře míru budou mít mnohem více a v naprosté dokonalosti. A přesto se odvracejí. 

Budu je vždy milovat, ale jejich nedostatek lásky ke Mně znamená, že nevstoupí do nového 
života, který jsem pro ně stvořil. 

Tento nový život byl stvořen a umožněn ze dvou důvodů. 

Když jsem zemřel v těle, zničil jsem smrt. Když jsem vstal z mrtvých, dal jsem vám věčný 
život, kdy už tělo nemá nad vámi žádnou moc. 

To je můj slib všem Božím dětem. Ti, kdo se dožijí konce času, nezemřou tělesnou smrtí. 
Jsou požehnaní. Budou okamžitě proměněni do dokonalých fyzických těl, v mystickém svazku 
s mým slavným Tělem. 

Potom se setkají s těmi, kdo zemřeli v mé milosti a byli vzkříšeni z mrtvých. Ti všichni budou 
žít v mém Novém ráji. 

Váš Ježíš 

587. Příliv změn přijde velmi brzy 
Středa, 17. října 2012 v 12:30 
 
Má vroucně milovaná dcero, příliv změn přijde velmi brzy. 
Tak mnoho lidí ve světě konečně pochopí smysl svých životů, a také poznají, co je důležité, 
a co není. 

S tímto nadcházejícím časem musí být nakládáno jako s dobou přípravy na Nový ráj na zemi. 
Nesmíte se ho bát. 

Těm, kdo Mě znají, jsem řekl, že Mi musí zcela důvěřovat. Těm, kteří Mě neznají, bude 
Pravda poprvé odhalena. 



Moji stoupenci se nyní musí začít modlit mé modlitby modlitební kampaně, včetně modlitby 
(45) za záchranu duší během Varování, aby obnova země byla uskutečněna podle mé 
nejsvětější vůle. 

Jakmile bude Pravda odhalena, má svatá poselství musí být všude rozšířena. Až se to stane, 
mnozí si budou vědomi podvodů, kterým budou muset čelit ve svých zemích. Naučí se, jak 
rozpoznat antikrista, a budou moci se obrnit proti jeho soužení. 

Teď přišel čas, abyste se sjednotili s mým Nejsvětějším Srdcem. 

Budete-li ve spojení se Mnou, budete ochraňováni v každém čase. 

Váš Ježíš 

588. Bůh Otec: Můj Syn bude brzy poslán, aby odhalil pravdu o stvoření lidstva 
Čtvrtek, 18. října 2012 v 18.00 
 
Má nejdražší dcero, je velmi blízko čas, kdy znovu pošlu mého jediného Syna, Ježíše Krista, 
aby shromáždil všechny mé děti do mého srdce. 
 
Mé srdce, zřídlo všeho života, se otevře, aby shromáždilo všechny mé děti, jako jediné tělo. 

Můj slib – zachránit všechny mé maličké, je již téměř naplněn. 

Mým největším přáním je odhalit sám sebe všem a každému z vás, včetně těch, kteří 
nerozumí tomu, proč nebo jak byli stvořeni mou rukou. 

Můj Syn bude brzy poslán, aby odhalil Pravdu o stvoření lidstva. 

Tento den byl připravován po tak mnoho desetiletí. Nemohl se však až dosud uskutečnit, 
neboť ztráta tak mnoha mých dětí by byla příliš velká. 

Mým dětem bude brzy ukázána Pravda o jejich stvoření, jejich existenci a o nesmrtelnosti 
jejich duší. 

Zatímco v mnoha z nich tato událost vyvolá velkou naději a radost, pro jiné to budou muka, 
která nedokážou snést. 

Zřídlo mé lásky a milosrdenství má být vylito na celé lidstvo prostřednictvím mého Syna, 
Ježíše Krista. 

Po této události dojde k velkému rozdělení, kdy duše, které odpovědí na jeho milosrdenství, 
budou vzaty stranou. 

Zbývajícím duším bude poskytnuta každá příležitost, aby uslyšely moje volání z nebe. 

Já, jejich Otec, se dám poznat silou živlů podnebí. Poznají mou ruku, až ji natáhnu ke 
každému z mých dětí, abych je zachránil od smrti. 

Mé volání bude vyslyšeno, ale nikoliv všemi. Těmto duším bude ukázána má láska 
prostřednictvím mých proroků v posledním pokusu přitáhnout je do mého Srdce. 

Nebe se otevře a stáhne se zpátky. Svine se jako svitek, dokud znamení z nebe nebudou 
odhalena. Zvuk polnic mých andělů bude vábit tyto ubohé duše až do samého konce. 

Nyní slibuji, že mé zřídlo lásky pokryje celou zemi, jakmile sjednotím mé srdce se srdci všech 
mých dětí. 



Můj božský zásah uvidí miliardy a mnozí s úlevou poběží do mé svaté náruče. Pravda mého 
Božího plánu a tajemství života na zemi budou odhaleny všem. Jen potom přijme člověk 
Pravdu o existenci věčného života. 

Konec utrpení na zemi je blízko. Poslední pronásledování, kdy Zlý bude panovat nad mými 
dětmi, končí. 

Potom svoboda, moje děti, po které jsem toužil od začátku, bude konečně vaše. 

Děti, vzhlížejte ke Mně, vašemu milovanému Otci, neboť vás držím ve svých rukou. Přicházím 
prostřednictvím mého Syna, abych vás vzal do mého nového království na zemi. 

To je dědictví, které jsem slíbil mému Synu. To je můj slib všem mým dětem. 

Čas k tomuto velkému zázraku se již velmi blíží. 

Žehnám vám všem, každému z mých dětí. 

Miluji vás. 

Ochraňuji vás a sjednocuji s mým srdcem. 

Váš Otec 
Bůh Nejvyšší 
 

589. Matka Spásy: Projevy přízně, udělované při přijímání Těla mého Syna 
Pátek, 19. října 2012 v 9:26 
 
Obdrženo během zjevení Blahoslavené Matky Spásy, trvající dvacet minut, ve kterém se na 
jejím čele ukázal obraz nejsvětější eucharistie. 
 
Mé dítě, hostie, kterou vidíš na mém čele, je symbolem, jenž má dokázat všem Božím dětem 
skutečnou přítomnost mého Syna v nejsvětější eucharistii. 

Můj Syn je přítomen ve světě a stojí vedle každého Božího dítěte každý den v naději, že 
pocítí jeho přítomnost. 

Děti, jen přijímáním skutečného Těla mého Syna, Ježíše Krista, Vykupitele lidstva, budete 
požehnáni mimořádnými milostmi. 

Když můj Syn zemřel za vaše hříchy, aby každé Boží dítě mohlo vzdorovat smrti, zanechal 
důležitý odkaz. 

Přítomnost Krista v nejsvětější eucharistii je skutečná, a když je přijata, přinese vám 
mimořádnou ochranu. Přivede vás do hlubšího spojení s Ním. 

On je chlebem života. Tento dar, který vám dal, děti, nesmí být nikdy zpochybňován, nebo 
odmítnut. 

Projevy přízně, udělené těm, kdo každý den přijímají jeho Tělo a Krev, zahrnují záchranu 
před očistcem, pokud k přijímání přistupujete každý den. Ve chvíli smrti vás můj Syn vezme 
do své náruče, daleko od plamenů očistce. 

Mše svatá, která nabízí skutečné Tělo mého Syna na počest mého Otce, přináší vám spolu 
s ním také velký užitek. 



Čím častěji se budete účastnit každodenních mší a přijímat Tělo a Krev mého Syna 
v nejsvětější eucharistii, tím více vám bude zaručena imunita od očisťování v ohních očistce. 

Ti, kdo odmítají existenci mého Syna v nejsvětější eucharistii, odpírají sami sobě velký dar. 
Nebudete odsouzeni za odmítnutí jeho Těla při mši svaté, ale nedostanete milosti, které si 
přeje udělit všem Božím dětem. 

Svaté přijímání, které dostáváte, musí být správně posvěceno. Přijímáte-li jeho tělo, naplní 
vás hlubokou a pokornou láskou, která posílí vaši víru a přinese vám věčný život. 

Nejsvětější eucharistie je dar, který vám poskytne věčný život. Nikdy na to nezapomeňte. 

Můj Syn velmi trpěl, aby dal světu tento velký dar, cestovní pas do nebe. Neodmítejte jej. 
Nezpochybňujte jeho velkorysost. Nepodceňujte sílu nejsvětější hostie. 

Prosím, modlete se modlitbu modlitební kampaně (81):  

O dar svatého přijímání 

"Ó, nebeská hostie, naplň mé tělo pokrmem, který potřebuje. 
 
Obdař mou duši božskou přítomností Ježíše Krista. 
 
Dej mi milosti, abych naplnil svatou vůli Boží. 
 
Zahrň mě mírem a klidem, vycházejících z tvé svaté přítomnosti. 
 
Nedovol mi nikdy pochybovat o tvé přítomnosti. 
 
Pomoz mi přijmout Tě v těle a duši tak, aby milosti, udělené mi nejsvětější eucharistií, mi 
pomohly hlásat slávu našeho Pána Ježíše Krista. 
 
Očisti mé srdce. 
 
Otevři mou duši a posvěť mě, když přijímám velký dar nejsvětější eucharistie. 
 
Dej mi milosti a přízeň, jež uděluješ všem Božím dětem a poskytni mi imunitu před plameny 
očistce. Amen." 
 
Mé děti, musíte se modlit, aby všichni křesťané přijali a porozuměli moci nejsvětější 
eucharistie. Je potřebnou zbrojí k záchraně duší všech mých dětí. 

Přijměte ji s ochotou a šlechetností srdce. 

Vaše Blahoslavená Matka 
Matka Spásy 
 

590. Židé nakonec přijmou, že pravý Mesiáš už přišel 
Sobota, 20. října 2012 v 22:30 
 
Má vroucně milovaná dcero, můj Druhý příchod bude poslední kapitolou v naplnění mé 
smlouvy. Tato smlouva uvidí zrození nového Jeruzaléma. 



Tento nový Jeruzalém bude znamenat sjednocení všech Božích dětí, které přijmou Slovo 
Pána. 

Neboť Židé nakonec přijmou, že skutečný Mesiáš přišel, aby jim přinesl spásu, po které touží. 

Já, Ježíš Kristus z domu Davidova, přijdu jako Spasitel, v podle svaté vůle jediného pravého 
Boha. 

Oni odmítli Mne, Syna Božího, jenž poprvé přišel v těle. Tentokrát přijdu z nebe a zahalím 
můj vyvolený lid darem mého nového království. 

Konečně budou v pokoji, neboť uvidí Pravdu a přijmou existenci Trojjediného Boha. Je jen 
jeden Bůh. Nemůže být žádný další. Přesto jsem v jednotě s mým Otcem. Já jsem Bůh. Přišel 
jsem v těle, abych ukázal lidstvu své milosrdenství a zachránil je od věčného zatracení. Můj 
Duch Svatý je také v jednotě s jediným Bohem, když se projevuje v duších proroků 
a rozněcuje duše Božích dětí. 

Tak mnoho lidí bude urputně bojovat proti mému Druhému příchodu, včetně těch, kdo věří 
v jednoho pravého Boha. Tak jako se to stalo v minulosti, opět nepřijmou Boží Slovo, 
odhalované prostřednictvím proroků. 

Mnozí dobří a zbožní křesťané budou stále odmítat mé Slovo, až do samého konce. 

Mé Slovo bude zpochybňováno a strháno, zejména katolickou církví. Ale vězte toto:  

Čas mého Druhého příchodu je blízko a ti, kdo budou stále odmítat Mne, jakož i slib, který 
jsem dal mému Otci – vytvořit jeho království na zemi, budou ponecháni stranou. 

Potom, co bude odhaleno mé velké milosrdenství, a až veškerá příležitost bude dána těm, 
kdo nepřijímají Pravdu, pak moje trpělivost bude vyčerpána. 

Váš Ježíš 

591. Miliardy duší, které jsou již v pekle, jsou ty, které Mě za svého života beze 
studu odmítly 
Sobota, 20. října 2012 v 23:20 
 
Má vroucně milovaná dcero, včera večer jsem dovolil, abys byla svědkem vize, která měla 
posílit tvou spiritualitu a ukázat ti pravdu života po smrti. 

V průběhu prvních hodin po smrti, Satan posílá své démony, aby pokoušeli duše – dokonce 
i v této etapě. 

Pokouší je, aby odmítly stav očistce. Stejně si počíná vůči těm, kteří zemřeli ve stavu milosti 
a jsou určeni jít do nebe. 

Ukázal jsem ti rychlost, s jakou duše se hrouží do pekla a strašné pronásledování, se kterým 
se setkají, abych varoval ty, kdo nevěří, že peklo existuje. 

Jsou tam již miliardy duší a tak mnoho jich tam každou vteřinu vchází, že ti to připadalo jako 
déšť padlých hvězd, jako kroupy, dopadající do jezera ohně. 

Ukázal jsem ti také ohromení a radost ve tvářích duší, když byly v poslední minutě zachyceny 
a zachráněny. Stalo se tak díky utrpení, které přijaly smírčí duše kvůli záchraně takových duší 
z pekla. 



Nejdříve jsi uviděla hrůzu, a pak strach v jejich tvářích, když jim začalo být jasno o místě 
svého posledního pobytu. Pak ti byla ukázána jejich radost, když si uvědomily, že byly 
ušetřeny. 

Miliardy duší, které jsou již v pekle, jsou ty, které Mě za svého života na zemi beze studu 
odmítly. Mnozí byli skvělí, inteligentní lidé ve vlivných pozicích ve světě, kteří vynaložili velké 
úsilí, aby Boží Slovo nebylo slyšeno. Mnozí byli odpovědní za to, že nařídili vraždy tisíců 
nevinných lidí. Popravili Boží děti bez jediné výčitky svědomí ve svých srdcích. Prováděli 
ohavné činy, zahrnující sexuální zvrácenosti, které Boha urážejí a jsou Mu odporné. 

Mnozí způsobili pronásledování Božích církví svými světskými činy, a v některých případech 
se přidali k nepříteli v černých mších, kde uctívali šelmu.  

To jsou lidé, které zachraňuješ, má dcero. Ti, se zčernalými dušemi a se srdcem z kamene. 

V pekle je desetkrát více duší než v očistci. Ty miliardy duší v pekle – všechny na různých 
úrovních, převyšují počtem ty, které jsou v nebi, v poměru třiatřicet na každou jednotlivou 
duši. 

Do nebe není jednoduché vejít a je třeba hodně úsilí k přípravě vašich duší ke vstupu do jeho 
bran. 

Toto je chvíle Pravdy. Pravda není vždy příjemná, ale je třeba, aby ji všechny Boží děti 
pochopily. 

Mé milosrdenství je však velké. Když o ně budete prosit pro vás samé, vaše modlitby budou 
vyslyšeny. Když budete prosit za jinou duši, aby byla zachráněna, zejména v čase její smrti, 
vaše volání bude vyslyšeno. Když o moji milost prosit nebudete, nebude moci vám být 
udělena. 

Ve chvíli Varování, mé milosrdenství bude vylito na celou zemi. Tehdy Mě musíte prosit o mé 
velké milosrdenství, aby vás ochránilo. 

Vy, kdo odmítnete mé milosrdenství – bude to z vaší vlastní svobodné vůle. 

Mé milosrdenství dávám v hojnosti, a přesto jich tak málo o ně prosí. 

Váš Ježíš 

592. Když se v mých církvích pokusí z ohavnosti vytvořit svátost, řeknou, že je to 
kvůli právům párů stejného pohlaví 
Neděle, 21. října 2012 v 10:05 
 
Má vroucně milovaná dcero, vize duší hroužících se do pekla, kterou jsem ti dovolil ukázat, 
nebyla zde proto, aby tě vystrašila. Byla tu proto, aby ti ukázala skutečnost. Nyní chápeš, jak 
každý den trpím, když se dívám na duše, klesající do hlubin pekla. 
Ó, kdyby lidé jen znali hrůzu pekla a způsob, jakým šelma hltá takové duše, vyhnuli by se 
hříchu za každou cenu. 

Tytéž duše mohou být ještě zachráněny, má dcero, modlitbou za milost imunity (Litanie 2). 
Moji stoupenci, tím, že se ji budete modlit, přinesete Mi útěchu od této strašné, srdcervoucí 
pohromy. 

Ti, kdo umírají ve smrtelném hříchu, jsou určeni do plamenů pekla. Mnozí páchají tyto hříchy 
ve víře, že když Bůh skutečně existuje, pak je milosrdný. A tak stále hřeší, dokud si 
neospravedlní své hříchy tak, že se nakonec v jejich očích stanou bezvýznamnými. 



Řeknou, že neměli na výběr, protože jejich hřích byl nutný pro dobro jiných. 

U hříchu vraždy řeknou, že to byla pomsta za smrt jiného. 

U hříchu prostituce řeknou, že pomáhali svým rodinám dávat jídlo na stůl. 

U hříchu potratu řeknou, že to bylo ve prospěch života matky a k usnadnění její existence.  

V případě sexuální deviace řeknou, že to byla jen přirozená věc. 

Ti, kdo se podílí na praktikách okultismu, řeknou, že to byla jen neškodná zábava, přestože 
tím uctívali šelmu. 

Když pronásledují jiné a ničí nejen jejich jméno, ale i jejich živobytí, řeknou, že to byl nutný 
trest za hříchy jiných. 

Když ničí mysl, tělo a duši jiné osoby diktátorským režimem, tak řeknou, že to bylo pro jejich 
vlastní dobro. 

Když se v mých církvích pokusí z ohavnosti vytvořit svátost, řeknou, že je to kvůli právům 
párů stejného pohlaví, které mají stejná práva jako ostatní. 

Když zničí moji církev zevnitř, řeknou, že všechny církve jsou si rovny. Použijí záminku, že je 
jen jeden Bůh, aby tak mohli zavést pohanskou církev. 

Tito hříšníci jsou ztracené duše, o kterých mluvím. 

Abyste jim pomohli, musíte se jim nejdříve podívat do očí. Přistupte k nim jako ke svým 
dětem, nebo jako k vašim bratrům nebo sestrám. Dívejte se na ně očima Boha. Pak pocítíte 
lásku. Ale zaplaví vás pocit zděšení, protože ve vašem srdci víte o hrůze, jaké budou čelit. 
Jak jen se budete muset modlit, aby co nejdříve uviděli Pravdu! 

Jak jen se budete muset modlit o záchranu těchto duší! 

Každé dítě Boží je milováno, včetně těch, jejichž duše jsou černé. 

Jejich hříchy musí být zničeny dříve, než se všechny Boží děti budou moci sjednotit jako 
jedna rodina v mém Novém království. 

Tobě, má dcero, byly dány všechny milosti a munice ke zničení hříchu a k záchraně nejen tvé 
vlastní duše, ale i duší ostatních. 

Děkuji ti, má dcero, že jsi odpověděla na mé volání. 

Máš nyní hodně práce. 

Váš Ježíš 

593. Nesmíte dovolit, aby vás přemohl strach z budoucnosti, neboť to není mé 
přání 
Neděle, 21. října 2012 v 17:50 
 
Má vroucně milovaná dcero, tak mnoho lidí, kteří přijímají má poselství, se zbytečně 
znepokojuje budoucností světa. To je pochopitelné. 

Nikdy byste si neměli myslet, že musíte všeho nechat a ignorovat své všední životy, 
zanedbávat svá zaměstnání, svou rodinu, nebo své milované, abyste zachraňovali duše. 



Já, váš Ježíš, se vždy postarám o mé vlastní. Ode Mne se nemáte čeho obávat. Všechno, co 
žádám, jsou vaše modlitby za záchranu duší. 

Nesmíte dovolit, aby vás přemohl strach z budoucnosti, protože to není mé přání. 

Očekávám však od vás váš čas v modlitbách a oběti, jak jsem vás poučil v těchto poselstvích. 
Žijte dále své životy, i když mé svaté Slovo navždy změní způsob, jakým nahlížíte na život. 

Na světské věci se už nebudete dívat tak, jak jste na ně pohlíželi v minulosti. I když budou 
stále částí vašeho života, nebudou už jeho pánem. 

Měli byste myslet na to, že nemůžete sloužit dvěma pánům, neboť je jen jeden Pán, a tím je 
Bůh. 

Neočekávám od svých stoupenců, aby se všeho vzdali a následovali Mě. Neočekávám od 
mých následovníků, aby nechali stranou své každodenní povinnosti a následovali má 
poselství. Ne, vše o co prosím, je vaše láska. Musíte se řídit Božími zákony. Žít vaše životy 
podle mých učení. Ctít svátosti. Prokazovat lásku jeden druhému a modlit se za duše, které si 
nemohou samy pomoci. 

Jděte v míru a ve vědomí, že mé milosrdenství je velké a že má láska k lidem překoná skutky 
šelmy a strašné utrpení, které způsobuje v tomto světě. 

Buďte v pokoji. Žehnám vám. 

Váš Ježíš 

594. Přeji si vyzvat všechny Boží děti ve Spojených státech amerických, aby se 
modlily za svou víru 
Úterý, 23. října 2012 v 20:30 
 
Má vroucně milovaná dcero, chci vyzvat všechny Boží děti ve Spojených státech amerických, 
aby se modlily za svou víru. 

Tak jako v jiných křesťanských zemích bude vaše víra napadena a všechno bude uděláno, 
aby byly vymazány veškeré stopy svědčící o Mně, vašem Ježíši. 

Musíte utvořit tolik modlitebních skupin, kolik jen budete moci, abyste – sjednocení v mém 
Nejsvětějším Srdci, obdrželi milosti, které vám dovolí vydržet takové pronásledování. 

Křesťanská víra bude časem zakázána, spolu s ostatními náboženstvími, které uctívají mého 
Otce. 

Vy, moji milovaní následovníci, budete ochraňováni z nebe, ale musíte se modlit o sílu, neboť 
posun v demokratickém zřízení je obrátí naruby. 

Jako největší národ na světě, jenž prostřednictvím demokracie hlásá svobodu, budete brzy 
zbaveni práva být křesťany. 

Toto právo, přestože vám bude odepřeno, bude považováno za demokratické opatření. Tyto 
nové zákony, které mají být ve vašem národu brzy zavedeny, budou považovány za základní, 
aby každý byl ochráněn pod jediným celosvětovým náboženstvím. 

Tyto zákony znesvětí mé svaté jméno, ale Já vás neopustím. Dám vám veškerou pomoc, 
kterou budete potřebovat. Vše, co budete muset udělat, je, prosit Mě o ni. 



Bdím nad vámi a ochraňuji vás, protože čas ke svržení křesťanských církví je blízko. 

Mé děti, mohou zavřít kostely, pozměnit mé svátosti, aby je udělali zbytečnými, zbavit 
odvahy mé posvěcené služebníky a zastrašovat vás, ale bude to marné. Jejich moc nebude 
stačit na jednoduchost vaší víry, pokoru duše a lásku ke Mně, vašemu Ježíši. 

Váš milovaný Spasitel 
Ježíš Kristus 
 
595. Neodmítejte nikdy soukromá zjevení bez toho, že byste měli náležitou 
kvalifikaci, nebo patřičnou pokoru 
Středa, 24. října 2012 v 21:11 
 
Má vroucně milovaná dcero, je důležité, abys neposlouchala ty, kdo napadají mé svaté Slovo. 

Zacpi si uši při pokusech odmítat má nejsvětější poselství, které budou nyní učiněny zejména 
těmi, kteří tvrdí, že jsou katolickými teology. 

Jak už jsem ti řekl, největší útoky přijdou od těch z katolické církve, kteří prohlašují, že Mě 
znají, ale nerozumějí Knize Zjevení, ani tajemstvím v ní obsažené. 

Nemohou je znát, neboť Já, Beránek Boží, jsem je jim všechna neodhalil. 

Jak Mě znechucují. Jak Mě zraňují. Za každou krutou ránu, kterou dávají mým poselstvím, 
vrážejí další hřeb do mého těla. 

Za každý pokyn, který dávám pro dobro všech duší, který urputně popírají, Mě znovu přibíjejí 
na kříž. 

Přesto nezáleží na tom, jak Mě zraňují, neboť bych zemřel i tisíckrát, kdyby to zachránilo 
ještě jednu duši. 

Oni mohou odmítnout má poselství, zesměšnit tebe, má dcero, a zavrhnout Mě, ale 
nezabrání vůli mého Otce, aby se nakonec naplnila. 

Tyto ubohé duše si někdy myslí, že se chovají odpovědně, když říkají lidem, aby nepřijímali 
má poselství. 

To co dělají, je, že zabraňují, aby Boží Slovo bylo dáváno Božím dětem. Budou-li v tom 
pokračovat, tak budou umlčeny rukou mého Otce. 

Nikdo Mě nezastaví v mém úsilí zachraňovat duše. 

Posvěcení služebníci, kteří stále zabraňujete mému Slovu, aby bylo slyšeno, vězte toto: 

Vaše neustálé zlé řeči a vaše rouhačská obviňování vás zbaví milostí, které vám byly uděleny 
pro vaše poslání. Pokud Mě nebudete v modlitbě prosit o odpověď, kterou potřebujete, 
nemohu vám pomoci. 

Nikdy neodmítejte soukromá zjevení bez toho, že byste měli náležitou kvalifikaci, nebo 
patřičnou pokoru. Dokonce ani potom nikdy nesuďte taková tvrzení. Mlčte. 

Stále se modlete o dar rozlišení. Jinak budete shledáni vinnými tím nejhorším zločinem 
v očích mého Otce – zločinem zabránit Mu zachraňovat duše svatým Slovem jeho Syna. 

Váš Ježíš 



596. Matka Spásy: Narůstání zbytku církve mého Syna bude pokračovat 
Čtvrtek, 25. října 2012 v 7:30 
 
Mé dítě, nyní, jako nikdy dříve, je stále více lidí přitahováno k těmto svatým poselstvím pro 
celý svět. 

Mnozí nechápou skutečný účel těchto poselství. Co musí vědět je, že jsou darem lidstvu, aby 
přinesly obrácení. 

Byly dány světu, aby si duše zvykly se modlit a účastnit se svatých svátostí. 

Především tato poselství poskytují duši jistou formu klidu a pokoje, tak aby více Božích dětí 
bylo učiněno hodnými vstoupit do Nového ráje. 

Plodem těchto poselství bude víra Božích dětí. 

Díky těmto a dalším svatým poselstvím, dávaných pravým vizionářům po celém světě, bude 
zbytek církve mého Syna stále narůstat. 

Bůh tolik miluje své děti, že bude uděláno všechno, aby se zajistilo dosažení spásy všech 
duší. 

Můj Syn se dobře připravil, aby všechny jeho plány, které zamýšlí těmito poselstvími 
dosáhnout, byly splněny. 

Proto si nikdy nesmíte zoufat. 

Vše co je důležité, je naděje. 

Vaše důvěra, oddanost a plné odevzdání mému Synu Mu dovolí, aby dokončil své plány na 
záchranu každého hříšníka. 

Děti, musíte Mu pevně slíbit, že přijmete jeho pokyny, a jeho láska vás zahalí a učiní vás 
silnými. 

Vaše Matka 
Matka Spásy 
 
597. Přeji si, aby se má armáda modlila modlitbu modlitební kampaně za vítězství 
zbytku mé církve 
Čtvrtek, 25. října 2012 v 21:50 
 
Má vroucně milovaná dcero, musíš povzbudit všechny mé následovníky, aby všude 
pokračovali v zakládání modlitebních skupin. 

Nadešel pro Mne čas vás zavolat a všechny shromáždit, abyste utvořili moji armádu, a aby 
pochod k věčnému vítězství mohl začít ještě tento den. 

Má dcero, 9. listopadu 2012, v den druhého výročí, kdy jsem tě poprvé zavolal, si přeji, aby 
se má armáda modlila tuto modlitbu modlitební kampaně za vítězství zbytku mé církve (82): 

Za vítězství zbytku mé církve 

"Ježíši, Králi a Spasiteli světa, zavazujeme se Ti naší ctí, naší věrností a našimi činy, že 
budeme všem lidem hlásat tvoji slávu. 



Pomoz nám získat sílu a důvěru, abychom povstali a oznamovali Pravdu v každém čase. 

Nikdy nás nenechej váhat nebo se zpozdit v našem pochodu k vítězství a v našem plánu 
k záchraně duší. 

Slibujeme, že se Ti úplně odevzdáme, a to naším srdcem a vším, co vlastníme, abychom se 
osvobodili od překážek a mohli pokračovat v trnité cestě k branám Nového ráje. 

Milujeme Tě, nejdražší Ježíši, náš milovaný Spasiteli a Vykupiteli. 

Sjednocujeme se v těle, mysli a duchu s tvým Nejsvětějším Srdcem. 

Vylévej na nás tvé milosti ochrany. 

Pokryj nás svou vzácnou Krví, abychom naplnění odvahou a láskou povstali a oznamovali 
Pravdu tvého nového království. Amen." 

Prosím vás, moji drazí následovníci, abyste se shromáždili, rostli a šířili mé svaté Slovo 
v každém národu. Prosím vás, abyste se soustředili vždy na Mne a pracovali se Mnou na 
konečném vítězství spásy. 

Váš Ježíš 

598. Budou zpochybňovat a analyzovat mé Slovo ze strachu, že udělají strašnou 
chybu 
Pátek, 26. října 2012 v 11:06 
 
Má vroucně milovaná dcero, moji následovníci musí udělat ještě tolik práce, aby vyčistili zemi 
od nákazy, která se rozšiřuje jako těžká pokrývka nad velkým počtem lidí, kteří nevěří 
v Boha. 

Tak mnoho jich bloudí ve světě bez jakéhokoliv smyslu pro orientaci. Nemají cit pro 
duchovno a neznají Boží lásku. Jsou to duše, po kterých toužím a které chci uvítat v Pravdě. 

Vy, moji následovníci, musíte k nim jít a říct jim, že Já, Ježíš Kristus, Syn člověka, Mesiáš, 
přijdu brzy. Musí vědět, že nebudou zavrženi, neboť je to kvůli vám, kvůli této současné 
generaci, že v tomto čase přicházím. 

Mnoho jiných, kteří ve svém duchu vědí o Boží existenci, budou zvědaví, ale budou váhat 
přijmout má poselství. 

Jiní, kdo hlásají mé Slovo, a jsou zbožní křesťané, budou opatrní a jen pomalu přijmou 
všechno, co říkám. 

Budou zpochybňovat a analyzovat mé Slovo ze strachu, že udělají strašnou chybu. Obávají 
se uvěřit v lež. 

Pak zde budou duchovní křesťanských církví, kteří se vzchopí a odpovědí na mé volání. 
Někteří odpovědí rychle, neboť pocítí mou lásku, jak se šíří jejich žilami, až budou číst má 
poselství.  

Jiní pocítí okamžitě volání Ducha Svatého, jenž je jako dar přítomen v mém svatém Slovu. 
Někteří budou opatrnější než ostatní, ale časem jejich počet vzroste do miliónů. 

Z tohoto důvodu vy, moji následovníci, musíte vytrvat. Zatímco ze začátku vás mnozí 
odmítnou v mém jménu, to se však změní. Až bude Pravda široce poznána a vítána, 



vyhledají vás. S mým Slovem bude zacházeno s láskou a úctou, třebaže při tom budou tyto 
duše trpět. 

Nezáleží na tom, jak velký odpor bude vyvolán proti Mně, neboť má mise se nesetká 
s neúspěchem. 

Snášejte každý takový odpor. Přijímejte urážky, kterým budete vystaveni kvůli těmto 
poselstvím. 

To se dá očekávat v době, kdy je Slovo Boží vyléváno na zem. Ti, kdo jsou v temnotě, 
nepřijmou mé Slovo, protože komplikuje jejich dosavadní životy. 

Avšak to je přiměje přehodnotit svou víru, kterou se nechtějí zabývat.  

Přijmout mé Slovo by pro ně znamenalo, že by museli změnit svého života. Naneštěstí, 
netouží po změně, protože se jim to nezamlouvá. 

Nebudu mít klid, dokud neotevřu jejich oči k poznání Pravdy. Stejně tak neočekávám, že vy, 
moji stoupenci, se zastavíte dříve, než se co možná nejvíce lidí sjednotí v očích Boha jako 
jeden. 

Váš Ježíš 

599. Ti, kdo tupí mé Slovo, dávané tobě, má dcero, mě v mučivé bolesti řežou až 
na kost  
Pátek, 26. října 2012 v 18:00 
 
Má milovaná dcero, věz, že mé království na zemi se brzy stane skutečností. 
Tak dlouho slibované mým milovaným Věčným Otcem, nové království, Nový ráj, je tím 
největším darem. 

Tajemství k pochopení mého nového království spočívá v mystériu mého utrpení v zahradě 
Getsemanské. Když jsem padnul na tvář před mým Otcem a plakal žalem, bylo to kvůli ztrátě 
duší v budoucnosti, které budou hořet v ohních pekla i přes mou oběť na kříži. 

Mé ponížení rukou Pontia Piláta Mě nebolelo kvůli veřejnému výsměchu, ale kvůli tomu, že 
jsem věděl, že ty samé duše budou pro Mne ztraceny. A tak jsem plakal slzami zármutku, 
když jsem je pozoroval, jak byly oklamány Satanem, onou zlou silou, kterou nemohly vidět, 
ale která zamořila každé vlákno jejich bytosti. 

Když Mě vidíš utrápeného, má dcero, má to dobrý důvod. Pro duše, které se opovržlivě 
vyjadřují o těchto poselstvích, také pláču. Ony se nenacházejí v plném stavu bytostné 
jednoty se Mnou. Kvůli svému hříchu pýchy, arogance, nedostatku vědění a pokory, uráží mé 
Slovo. 

Pak se snaží zabránit srdcím těch, které si přeji dosáhnout, přijmout mé svaté Slovo. 

Pláču i pro ně, neboť neznají vážné následky svých činů, když zrazují mé pravé Slovo, jak je 
v tomto čase předkládáno každému Božímu dítěti. 

Tak mnoho duší, oloupených o mé Slovo kvůli činům těch, kdo říkají, že ve světě reprezentují 
Mě, bude ztraceno. 

Právě tak, jak jsem trpěl strašná muka tváří v tvář posměchu těch, kdo stáli u zlatého trůnu 
Pontia Piláta, tak trpím dnes. Bolest, kterou trpím skrze tebe, má dcero, není dnes jiná, než 
byla tehdy. 



Ti, kdo tupí mé Slovo, dávané tobě, má dcero, Mě v mučivé bolesti řežou až na kost. 

Zatloukli poslední hřeby do mé trpící duše i nyní, když se pokouším ještě jednou zachránit 
lidskou rasu před zničením. 

Modlete se, aby můj Otec ve svém milosrdenství byl tolerantní k takovým duším, které rukou 
mistra klamu usilují učinit Slovo Boží bezmocné. 

Mé děti, mějte se na pozoru před těmi, kdo úporně popírají mé Slovo v těchto poselstvích. 
Musíte se modlit za jejich duše. 

Váš Ježíš 

600. Kvůli jejich činům udeří na zemi blesky, zemětřesení a tsunami 
Sobota, 27. října 2012 v 21:35 
 
Má vroucně milovaná dcero, existuje plán k přípravě vlny celosvětového kázání. 

Toto kázání však nebude od Boha. Místo toho budou kázat lež, která bude vyhlašovat, že 
Bůh neexistuje a ani existovat nemůže. 

Použitím lidského uvažování a vědeckého vyhodnocení řeknou, že Bůh je jen výplod lidské 
fantazie. 

Toto kázání není náhoda, ale velmi dobře plánovaná a koordinovaná kampaň, zosnovaná 
ateisty, jejichž věrnost patří Zlému. 

Jejich srdce, mysl a duše byly ukradeny Satanem, jenž používá jejich pýchu lidského 
intelektu k arogantnímu hlásání lží, aby zastavil Pravdu. 

Jejich plán míří k proměnění srdcí lidí všude na světě v kámen, tak jako jejich vlastní srdce 
jsou chladná a nemilující. Pak bude oznámeno, že toto nové náhražkové náboženství bude 
uzákoněno. 

Toto jednotné světové náboženství bude uctívat šelmu, neboť budou to ruce otroků krále 
temnot, které uskuteční tuto ukrutnost. 

Ateisté, kteří zosnují tento plán, jsou oddanými následovníky Satana. 

Nemylte se, oni zbožňují šelmu a nemyslí na bolest a muka, které jejich činnost přinese. 

Jejich misí je skoncovat s věrností k jedinému pravému Bohu. K Bohu, který miluje každé ze 
svých dětí, které stvořil. Odmítnou úsilí, přicházející nyní z nebe pro záchranu lidstva před 
konečným zničením. 

Kvůli jejich činům udeří na zemi blesky, zemětřesení a tsunami. 

Budou zastaveni. 

Budou strašlivě trpět a jejich mučivý konec byl předpověděn. 

Bitva u Armagedonu bude urputná, neboť Bůh se už nebude držet zpátky, aby dovolil takové 
zamoření. 

Strašné tresty takové mohutnosti vyhladí pohany, kteří odmítají Slovo Boží. 

Modlitba k Bohu, prosící o milosrdenství, bude jedinou cestou ke zmírnění takových trestů. 



Vaše modlitby, prosby o odpuštění pro jejich duše, budou jediným způsobem, jakým takové 
duše mohou být zachráněny. 

Má dcero, výsledkem bude hodně destrukce kvůli tomuto ďábelskému dílu, které tyto 
ateistické skupiny zamýšlejí vnutit zemi. 

Mnozí si neuvědomují závažnost svých činů. 

Avšak mnozí vědí velmi přesně, co dělají, neboť jsou to lháři. 

Ve skutečnosti v Boha věří, protože si vybrali jeho nepřítele, ďábla, jako svého boha ze své 
vlastní svobodné volby. 

Všechno co chtějí, je krást duše. 

Bůh, můj Otec, zasáhne svou mocí, nejen, aby je potrestal, ale aby zachránil duše dříve, než 
Mu budou ukradeny. 

Váš Ježíš 

601. Bůh Otec: Trestám zlé, abych zachránil nevinné duše nakažené lháři 
Neděle, 28. října 2012 v 18:00 
 
Má nejdražší dcero, jen málo mých dětí chápe Boží vědění, ale i tak jen do té míry, do jaké 
jim to dovolím. 

Pro mnohé je těžké porozumět mému svatému Slovu, a přesto je velmi jednoduché. 

Já miluji své děti, ale byly Mi uchváceny, když Adam a Eva pozbyli své právo na mé Boží 
království. Pokoušení žárlivým hadem – jemuž byla dána každá pocta a přízeň – mé děti se 
obrátily zády k nádhernému království na zemi. 

Odvrátily se od věčného života a kvůli tomu všechny jejich děti, generace za generací, trpěly. 

Můj Syn byl pak poslán, aby zachránil mé děti z věčného pekla tím, že je osvobodil od hříchu. 
Nyní přijde, aby vrátil na zem původní ráj, jaký byl tehdy zamýšlen. 

Má dcero, nyní jsou prováděny přípravy, neboť bitva o duše má začít. 

Řekni mým dětem, že jim uděluji neobyčejné milosti. 

Tyto milosti jim poskytnou mimořádnou moc, budou-li se modlit za zmírnění trestů. Svými 
modlitbami a prosbami mohou mé děti nejen zachránit duše pohanů, kteří Mě urážejí, ale 
mohou zadržet mou ruku, která dopadne, aby zastavila ty, kdo mluví ve jménu šelmy. 

Já trestám mé děti jen se ztrápeným srdcem. Dělám to nejen, abych potrestal ty, kdo působí 
strašné zlo, ale abych je zastavil v krádeži duší skrze jejich lži. 

Trestám zlé, abych zachránil nevinné duše nakažené lháři. 

Mé děti musí být silné v zájmu všech. 

Zbraní, která šelmu zahubí, bude modlitba. Nákaza nebude zastavena válkou, mocí těch, 
kteří byli zvoleni do vysokých pozic, nebo těch, kdo vedou mé církve na zemi. Bude to skrze 
víru těch, kdo jsou věrní Mně, Bohu Nejvyššímu, a těch, kdo přijímají mého Syna, Ježíše 
Krista, že svět bude zachráněn. 



Vy, mé věrné děti, budete klíčem ke spáse všech mých dětí. Vaše modlitby budou slyšeny. 
Vaše prosby za záchranu hříšníků budou vyslyšeny. 

Miluji vás. Děkuji vám za lásku, kterou máte k mému Synu, a žehnám vám. 

Váš milující Otec 
Bůh Nejvyšší 
 
602. Jeho velké tresty, svou mohutností ve světě dosud nikdy nevídané, mohou 
být zmírněny 
Pondělí, 29. října 2012 v 15:30 
 
Má vroucně milovaná dcero, jak jsem již řekl, příliv změn začal, a tak trestající ruka mého 
Otce dopadá nyní nejen na USA, ale i na jiné země.  

Všechny tyto ekologické změny budou pokračovat po celém světě, dokud lidstvo nebude 
očištěno. 

Musíte se modlit, aby duše, které odmítají Boha, mohly být zachráněny před ohni pekla 
šlechetností ostatních, pomocí jejich modliteb. 

Tato znamení mají lidstvu ukázat, že časy se vskutku změnily. Nic nebude, ba ani nemůže 
být stejné, dokud země nebude očištěná, aby se mohl uskutečnit můj Druhý příchod. 

V této chvíli, kdy hřích pustoší zemi, ta není hodna přijmout Mesiáše. 

Moji následovníci, toto jsou znamení časů konce, a vy musíte připravit své duše. 

Velmi brzy bude jen málo lidí, včetně ateistů se srdcem z kamene, kteří budou schopni 
ignorovat ruku mého Otce. 

Avšak jeho velké tresty, svou mohutností ve světě dosud nikdy nevídané, mohou být 
zmírněny a oslabeny vašimi modlitbami. 

Nicméně tresty budou pokračovat, dokud lidstvo nepřijme Pravdu. 

Den Pána, den jeho Druhého příchodu, se blíží, i když nejdříve musí dojít k mnoha 
událostem. 

Bude to těžká doba pro všechny Boží děti, včetně těch, které mají silnou víru. Přesto mnohé 
z těch, které Mně, svému Ježíši, ukazují lásku a věrnost, budou v pokoji, neboť vědí, že 
přicházím, abych je přivedl do mého Nového ráje. 

Musíte hledat štěstí tohoto nového království a musíte toužit po tomto velkém daru. Buďte 
silní a důvěřujte Mi. Musíte pochopit, že můj Otec je nucen potrestat ty, kdo plánují strašné 
činy. Slíbil, že přivede jejich činy ke konci, a že budou smeteni. 

Znamení budou nyní viditelná v každém koutu země, aby zajistila, že lidstvo nebude 
ponecháno na pochybách, komu patří ta působící moc. 

Takovou mocí vládne pouze Bůh. Jakákoliv jiná moc bude mít krátké trvání. Boží moc je 
všemocná a žádný člověk nikdy nepřekoná Stvořitele a Tvůrce všeho viditelného 
a neviditelného. 

Váš Ježíš 



603. V současném světě i pouhá zmínka o víře ve Mne, vašeho Ježíše, způsobí 
rozpaky 
Úterý, 30. října 2012 v 19:10 
 
Má vroucně milovaná dcero, už musíš vědět, že utrpení, které snášíš v mém jménu, potrvá 
až do úplně posledního dne této mise. 

Je pro tebe těžké to slyšet, ale věz: Tato mise je nejtěžší ze všech misí, které ji dosud 
předcházely. Budeš vyvržena do pustiny a budeš pociťovat izolovanost a osamocení. Tvůj 
hlas bude ignorován, ale mé svaté Slovo se dotkne srdcí miliónů. 

Budeš stále dbát mé svaté vůle, i když budeš často cítit, že nebudeš dostatečně silná. 

Tvá slabost je však tvou silou a to pro tvoji důvěru ve Mne. Nikdy tě neopustím a rovněž tě 
nenechám bez pomoci ostatních. Přesto budeš kráčet v této misi osamocena. Jediným tvým 
společníkem budu Já. Spojím naše utrpení v jedno. 

Ty, má dcero, budeš stále potřebovat mou milost, abys odolala. Vytrvat v této misi a hlásat 
moje svaté Slovo nevděčnému světu nebude snadné. Bude to vyžadovat velkou rozhodnost 
a odvahu. 

To platí pro všechny mé stoupence, včetně těch, kteří Mě milují, ale nepřijímají tato 
poselství. 

Překážky, jimž budeš v této části mise čelit, budou narůstat i pro všechny z vás, moje 
oddaná armádo.  

Když Mě budete následovat, budete trpět. To však musíte připustit s důstojností. Velmi málo 
duší může zvládat utrpení, které zasáhne každého, kdo se přidá k mému učení. 

V současném světě i pouhá zmínka o víře ve Mne, vašeho Ježíše, způsobí rozpaky. 

Nejenže vám způsobí nepříjemnosti, když Mi veřejně projevíte vaši věrnost, ale budete pro 
Mne i trpět. 

Nezapomeňte, že utrpení je mimořádná milost. Je velmi těžké je snášet a mnohé duše se 
proto ode Mne odvrátí. Ale musíte si pamatovat toto: Když trpíte v mém jménu, podpořím 
vás a zahrnu vás svými milosti. Navzdory vašemu utrpení vám to přinese pokoj duše. 

Prosím, má dcero, nikdy se nevzdávej. Nikdy se neciť opuštěná, neboť Já jsem ti dokonce 
blíž, když se cítíš sama. Jsem ti ještě blíž během této doby utrpení. Musíš stále prosit 
o všechnu pomoc, kterou můžeš dostat, prosbami k mé milované Matce a ke všem svatým, 
aby ti přišli na pomoc. 

Velmi brzy se smíříš s tím, že narůstající utrpení je přímým důsledkem odporu Zlého vůči této 
misi. Je mimořádně vyděšený, protože jeho bitva je u konce. Nenávidí tě kvůli duším, které 
budou zachráněny touto misí spásy. 

Váš Ježíš 

604. Byla vám dána výzbroj. Použijte ji. 
Čtvrtek, 1. listopadu 2012 v 18:00 
 



Má vroucně milovaná dcero, musíte nyní povstat a spojit se v lásce k přípravě na těžké časy, 
které leží před vámi. 

Vy, má mocná armáda, jste požehnaní a chránění pečetí mého Otce, pečetí živého Boha. 

Při všem, co na vás bude vrháno ze všech stran, pamatujte, že jsem s vámi. 

K mnoha událostem, včetně přírodních otřesů, válek, rozkolu v mé církvi na zemi, diktatur 
v každém z vašich národů – ve svém jádru propojených – dojde najednou. 

Tak mnoho rozvratů vyvolá mnoho slz a skřípění zubů, ale jedna věc zůstane nedotčená. Tou 
bude moc Boží a jeho láska ke všem jeho dětem. 

Tato bitva se rozpoutá před světem a vy, moje armádo, se nesmíte chvět strachem. V mém 
království je všechno v pořádku a vaše místo je tam zajištěno. Jsou to ostatní lidé, o které se 
teď musíte zajímat. 

Byla vám dána výzbroj. Použijte ji. Modlitby mé modlitební kampaně pomohou zmírnit mnohé 
z hrůz zaviněné hříchy lidstva. Prosím, modlete se tuto modlitbu za zmírnění trestů (83): 

Modlitba za zmírnění trestů 

"Ó, drahý Otče, Otče Nejvyšší, my, tvoje nebohé děti, se vrháme před tvůj slavný trůn 
v nebi. 

Prosíme Tě vroucně, abys zbavil svět zla. 

Úpěnlivě prosíme o tvé slitování nad dušemi těch, kteří způsobují těžké strádání tvým dětem 
na zemi. 

Prosíme, odpusť jim. 

Prosíme, odstraň antikrista, jakmile se dá poznat. 

Prosíme Tě, drahý Pane, zmírni svoji trestající ruku. 

Místo toho Tě prosíme, abys přijal naše modlitby a naše trápení, abys ulehčil utrpení tvých 
dětí v tomto čase. 

Důvěřujeme Ti. 

Uctíváme Tě. 

Děkujeme Ti za velkou oběť, kterou jsi učinil, když jsi poslal tvého jediného Syna, Ježíše 
Krista, aby nás zachránil od hříchu. 

Vítáme tvého Syna znovu, jako Spasitele lidstva. 

Prosím, ochraňuj nás. Nedej nám ublížit. Pomoz našim rodinám. Slituj se nad námi. Amen." 

Vy, moje armáda, jste na vše připraveni. Všechno, co musíte udělat, je věřit ve Mne. 

Když Mi budete plně důvěřovat, budete schopní odevzdat všechnu vaši lásku, vaše trápení, 
vaše starosti a vaši bolest Mně, vašemu Ježíši. 

Když se tak stane, potom musíte všechno ponechat v mých svatých a milosrdných rukou. 

Děkuji, že jste odpověděli na mé volání. 



Váš Ježíš 

605. Matka Spásy: Obraťte se a proste mého Syna, aby vás vedl vstříc svému 
velkému milosrdenství 
Pátek, 2. listopadu 2012 v 14:00 
 
Mé dítě, temnota, která se rozpíná nad světem, bude viděna v mnoha podobách. 

Zaváděné zákony, rozbíjející jednotu rodiny, budou důkazem působení Zlého ve vašich 
vládách. 

Zákony, přijaté pro legalizaci potratů, lámou srdce mého Otce. Nikdo nemá právo zasahovat 
do Božího stvoření, a přesto tak lidstvo denně činí bez jakéhokoliv pocitu studu, nebo viny. 

Mé dítě, musíš se usilovně modlit za vykoupení lidstva, neboť velmi brzy bude rozděleno na 
dvě části – na Bohu věrné a na ty, kteří Ho odmítají. Bratr se rozejde s bratrem, soused se 
sousedem a rodiny se rozdělí. Tento čas byl předpověděn. 

Aby Bůh zajistil, že bude moci zachránit tolik duší, kolik jen bude možné, poskytne jim 
mnoho příležitostí.  

Modlete se nyní za vaše rodiny, za vaše přátele a sousedy dříve, než dojde k tomuto 
konečnému rozdělení. Potom už den Druhého příchodu mého Syna bude blízko. 

Vy, mé děti, jste tak zmatené. Toto zmatení a prázdnota duše jsou způsobeny nedostatkem 
víry v Boha. Žádná duše nemůže přežít bez lásky k Bohu ve svém srdci. 

Jsou jako prázdné loďky plující na moři bezradně a bez vědomí o konečném cíly cesty. 
Bezcílně plavou ve velké prázdnotě, bez uspokojení, kde jim nic na světě nemůže přinést 
skutečný pokoj. 

Obraťte se a proste mého Syna, aby vás přivedl vstříc svému velkému milosrdenství a přinesl 
vám pokoj, o který usilujete. Jediné, co musíte udělat, je prosit. 

Proste mě, vaši milovanou Matku, abych vás vzala k mému Synu. Budu vás vždy provázet 
a ochraňovat na každém kroku cesty. 

Vaše milovaná Matka 
Královna Pokoje 
Matka Spásy 
 
606. Brzy už hřích nebude. Metla hříchu bude věcí minulosti. 
Sobota, 3. listopadu 2012 v 15:00 
 
Má vroucně milovaná dcero, když duše ode Mne odpadnou a když podlehnou hříchu, nikdy 
se Mě nesmí obávat. 

Jakmile zhřešíte, moji milovaní následovníci, musíte se okamžitě obrátit ke Mně. 

Nikdy nebuďte zahanbení, nebo v rozpacích, přiběhnout ke Mně potom, co se dopustíte 
hříchu. Je to jediný způsob, jakým můžete získat sílu znovu kráčet se Mnou. 

Pokud se ke Mně neobrátíte a místo toho se Mi budete vyhýbat, budete ochabovat stále více 
a sami sebe tak vystavíte pokušením, která vám bude každý den předkládat Zlý. 



Hřích je něco, s čím se rodí každé dítě. Dědičný hřích musí být odstraněn svátostí křtu. 
Přesto i tak budou duše dále pokoušeny, dokud lidstvo bude pod vládou Satana. 

Osvobodit se od hříchu je jednoduché. Především poznáte v srdci, že jste se dopustili hříchu. 
Mnozí lidé v dnešním světě hřích znevažují jako bezvýznamný. Přesto, pokud by otevřeně 
přiznali, jak se cítí potom, co zhřešili, shledali byste, že jejich niterný pokoj byl rozerván. 

Hřích je vnímán většinou duší, dokud se nestanou tak ztemnělými, že už jen hříchem 
uspokojují svoji žádostivost. Proto musíte vyhledat Boží odpuštění pokaždé, když zhřešíte. 
Když to neuděláte, hřích ve vás bude narůstat a bude pro vás stále těžší odolávat pokušení. 

Když pocítíte výčitky svědomí, volejte Mě, vašeho milovaného Ježíše, abych vám pomohl. 

Každý hřích může být odpuštěn, kromě hříchu rouhání proti Duchu Svatému. Volejte Mě vždy 
na pomoc, bez ohledu na pocity studu za spáchané hříchy. 

Mé srdce vychází vstříc všem Božím dětem. Vy jste jeho vzácná stvoření a On vás miluje 
všechny, navzdory vašim hříchům. Bojujte s hříchem tím, že vyhledáte vykoupení pokaždé, 
když zhřešíte. 

Brzy už hřích nebude. Trýzeň hříchu bude věcí minulosti. 

Váš Ježíš 

607. Cesta do mého věčného království je plná ostrých kamenů a balvanů  
Neděle, 4. listopadu 2012 v 17:45 

Má vroucně milovaná dcero, ať si nikdo nikdy nemyslí, že může zůstat silný ve své víře, aniž 
by musel bojovat za Pravdu. 

Je mnoho překážek, které brání vaší víře v Boha, a jen ti, kteří vytrvají v modlitbě, si mohou 
udržet ve svých duších planoucí oheň lásky k Bohu. 

Cesta do mého věčného království je plná ostrých kamenů a balvanů. Je to jako chůze 
naboso na míle daleko, kde pocítíte každou ránu, každou ostrou bolest, a kde klopýtnete na 
každém kroku. Proto i mnohé dobře smýšlející duše odpadnou, protože cesta je velmi 
namáhavá. 

Když následujete Mne, tak vaše cesta bude vždy bolestná. Nikdy nebude snadná, dokud 
neřeknete: Ježíši, přijmi mou bolest, můj kříž a uzdrav mě. 

Teprve potom shledáte snadnějším následování mé cesty do mého slavného království. 

Ukřižování, každé jeho stadium, bude všemi, kdo milují Boha, zakoušeno až do Posledního 
dne. 

V čase předcházejícím mému Druhému příchodu křesťané a všichni, kteří milují mého Otce, 
Boha Nejvyššího, budou muset vytrpět trýzeň mého ukřižování. 

Začne to obviňováním, že Bůh neexistuje. Já jsem byl odsouzen jako Syn Boží. Tentokrát 
bude zavrhován Bůh Nejvyšší. Všichni věřící budou bičováni a pronásledováni, až budou 
zavedeny pohanské zákony dávných dob. Třebaže mnozí lidé, kteří neznají cesty Pána, 
neuslyší takové hanebnosti – tak budou polapeni honbou za osobním potěšením. 



Pak budou vyměřeny tresty těm, kteří se odváží projevit na veřejnosti věrnost jedinému 
pravému Bohu. Nebudou trpěni a budou se muset skrývat, budou-li chtít uctívat mého Otce. 

Každodenní oběti mše svaté nakonec ustanou, jak bylo předpověděno, protože falešný 
prorok vyhlásí, že bude sloužena nová podoba mše, a řekne, že její stará forma je již 
nepatřičná. 

Má přítomnost v nejsvětější svátosti bude zrušena a Boží děti už nebudou živeny chlebem 
života. A pak dopadne Boží ruka na bezbožníky, kteří se opováží říkat, že mluví v Božím 
jménu. Jejich oddanost šelmě ovlivní mnohé a oklamané je zavedou do žaláře temnoty. 

Rozdělení bude vzrůstat, až se nakonec Boží děti budou muset rozhodnout. Buď půjdou za 
falešnou iluzí, kterou jim předloží falešný prorok, jenž řekne, že mluví ve jménu Boha, nebo 
budou následovat Pravdu. 

Nikdy nevěřte, že budete dost silní, abyste odolali tlaku falešných kněží, reprezentujících 
šelmu. Jejich vliv bude velký. Bez mé pomoci budete v pokušení odvrátit se od mého učení. 

Probuďte se dříve, než tyto časy přijdou. Volejte ke Mně o pomoc každý den. 

Váš Ježíš 

608. Země bude sténat v bolestech, zatímco antikrist připravuje svůj příchod 
Pondělí, 5. listopadu 2012 v 18:50 

 
Má vroucně milovaná dcero, svět se nyní musí připravit na velké změny, k nimž jsem dal 
souhlas, aby lidstvo připravily na můj Druhý příchod. 

Mnoho práce bylo již uděláno mými milovanými následovníky, aby došlo k záchraně miliónů 
duší pomocí modliteb, které jsem vám dal. 

Moji milovaní následovníci, vaše věrnost ke Mně, vašemu Ježíši, způsobila, že jste Mi 
odevzdali duše, které jsou nyní v bezpečí. Jinak by se ocitly v pekle. 

Vaše modlitby jsou tak mocné, že časem, až další milióny přijmou má poselství lásky 
a naděje, budou zachráněny miliardy duší. 

Moje práce skrze vás, moji stoupenci, zachraňuje každý den tisíce a tisíce duší. Z tohoto 
důvodu nesmíte nikdy dovolit pochybnostem, které na vás, přirozeně, čas od času zaútočí, 
aby vám zabránily se modlit. 

Nyní musíte naslouchat: 

Mnohé se nyní přihodí. Bouře budou přibývat po celém světě a země bude sténat 
v bolestech, zatímco antikrist připravuje svůj příchod. Nebude trvat dlouho, než se sám 
představí. 

Soustřeďuj se, má dcero, na šíření mého Slova, i když můžeš čelit mnoha překážkám. Nechť 
jsou má poselství bez prodlení dávána každému.  

Nebude záležet na počtu lidí, kteří dostanou Knihu Pravdy, nebo má poselství, ale na počtu 
lidí, kteří se modlí modlitby modlitební kampaně. 

Modlitby oslabí antikristovu moc. 



Tresty seslané na zemi mým Otcem zahubí vůdce a skupiny, které se opováží ublížit mým 
dětem.  

Boží moc pokryje ty, kteří Ho milují. 

Boží moc ochrání ty, kteří se obrátí. 

Bůh, můj Věčný Otec, bude stále vylévat své milosti, dokud jeho moc nepokryje a neochrání 
všechny jeho děti na zemi. 

Jděte v pokoji, naději a lásce. Důvěřujte Mi a všechno bude dobré. 

Váš Ježíš 

609. Bůh Otec: Všichni andělé nebeské hierarchie se v tomto čase shromažďují ve 
všech koutech země 
Úterý, 6. listopadu 2012 v 22:45 
 
Má vroucně milovaná dcero, Všichni andělé nebeské hierarchie se v tomto čase shromažďují 
ve všech koutech země. Připravují se nyní na příval trestů, které budou dopuštěny na lidstvo. 

Všechny tyto události se musí stát – bouře, války, hladomor a diktatury postihnou zemi, když 
bitva začíná, jak bylo předpověděno. 

Země se bude otřásat na všech čtyřech světových stranách a mnozí budou šokováni, neboť 
uvidí dosud nevídaný zmatek a vřavu odvíjející se před nimi. 

Vy, mé děti, žijete v posledních časech a doba, která leží před vámi, bude těžká. Ty z vás, 
které jsou Mi věrné a které vkládají veškerou svou důvěru ve Mě, odolají těmto otřesům. 

Ve světě nyní vypuknou mnohé změny a vy, kteří znáte Pravdu, buďte vděční. Poznáte, že 
i když to bude znamenat konec časů tak, jak jste je dosud znaly, bude to také čas, jak bylo 
předpověděno, který bude znamením nového počátku. Nový start. Nový ráj na zemi. 

Bude to znamenat svobodu, děti. Budete uchváceny do mé náruče v očekávání nových 
příbytků, které jsem pro vás všechny s péčí vytvořil. 

Pro mnohé z vás bude těžké tyto časy snést, ale jen ti, kteří přijmou Pravdu, vytrvají a bude 
se jim dařit, neboť budou ochraňováni. 

Moji Pečeť musíte sdílet. Má láska musí být oznámena každému mému dítěti všech 
náboženství a vyznání, zejména však těm, které Mě neznají, stejně jako těm, které odmítají 
moji existenci. 

Já připravuji svou armádu v nebi, stejně tak jako připravuji svou armádu na zemi. 

Spolu porazíme zlo, které se vkrádá do všech národů na bezmocný lid. 

Pokud povstanete a odmítnete přijmout znamení šelmy, ochráním vás.  

Náhle se objeví střediska, organizovaná mými proroky už celé roky. Každé z nich bude jako 
oáza na poušti. Zde se budete moci zavázat slibem věrnosti ke Mně, vašemu Otci. Zde se 
budete moci shromáždit k modlitbě za duše těch, kteří budou ztraceni pod vládou antikrista. 

Modlete se, modlete se, modlete se. Váš čas byl vyměřen a Druhý příchod mého Syna se 
uskuteční brzy. 



Jen Já, váš milovaný Otec, znám toto datum. Dokonce ani můj drahý Syn, Ježíš Kristus, je 
nezná. Ale vězte toto: 

Zatímco vy jste připravováni touto a jinými misemi, které budou náhle oznámeny, pro mnohé 
bude však už příliš pozdě, aby se obrátili. Místo toho utečou. 

Buďte silné, mé děti. Mým plánem je zničit šelmu a zachránit každé z vás. Vaše modlitby Mi 
pomáhají zachránit každou vzácnou duši. 

Bůh Nejvyšší 

610. Velká část lidstva bude očištěna a tak připravena na dlouho očekávanou éru 
pokoje 
Středa, 7. listopadu 2012 v 21:28 
 
Má vroucně milovaná dcero, celý svět, každá země, bude prožívat ztišení a pociťovat 
nastávající změny, mnozí však tomu, co se děje, nebudou rozumět.  
Život se změní. Vy, kteří ve Mne věříte, se budete mít do budoucna na co těšit. 

Myslete na svět, jako by byl živou osobou, trpící strašlivou nemocí. Musí se trápit, pociťovat 
bolest a přetrpět dobu, během níž bude choroba vyléčena lékařem. 

Mnozí lidé reagují na léčbu rychle. Jiní mnohem pomaleji. Další vůbec. Někteří pacienti 
v naději přijmou, že jejich tělo bude muset snést někdy i bolestivou léčbu, než se budou opět 
cítit dobře a zdraví. 

Svět trpí zasažen vlivem Satana, kde on a jeho démoni mámí, pokoušejí a nakonec přesvědčí 
Boží děti, že hřích neexistuje. 

Prožívají jednu duchovní krizi za druhou. Jak velmi to hněvá mého milovaného Otce! Kolik 
bolesti budou muset snést, než budou moci žít podle Božích zákonů. 

Jakmile však bude nemoc vyléčena a bolest ustane, velká část lidstva bude očištěna 
a připravena na dlouho očekávanou dobu pokoje. Doba míru a pokoje, zaslíbená všem, kteří 
se řídí Božím učením, bude očekávat ty, kteří se vykoupili v mých očích. 

Každému z vás bude zjevena Pravda. Pak budete schopni rozlišit mezi ohavností hříchu 
a čistotou, nezbytnou pro vstup do mého nádherného království. 

Až bude každému člověku zjevena Pravda, žádný o ní už nebude pochybovat, ale ne všichni 
ji přijmou. 

Pro lidstvo nadešel čas, aby uvidělo, co se stalo světu kvůli chamtivosti, sobectví a sebelásce. 
Nikdo se nezajímá o blaho těch, kteří nemají v životě štěstí. Je už jen málo ohledu k lidskému 
životu. 

Musíte odložit vaši aroganci, protože pokud to neuděláte, budete zbaveni všeho, co vlastníte. 

Různí vůdcové v různých národech brzy spojí své síly a připraví se zničit křesťanství po celém 
světě. 

Kvůli tomu budou misky ohně a blesků vylity na celý svět k potrestání zlých. 

Avšak musíte pochopit, že mnoho trestů, které plánoval můj Otec, bylo zmírněno kvůli vašim 
modlitbám. 



Buďte silní. Pokračujte v modlitbách modlitební kampaně a nikdy se nevzdávejte naděje. 

Váš Ježíš 

611. Potřebuji vaši pomoc. Právě tak, jako jsem potřeboval pomoc mých apoštolů 
a stoupenců, když jsem chodil po zemi. 
Čtvrtek, 8. listopadu 2012 v 15:50 
 
Má milovaná dcero, moji stoupenci, posvěcení služebníci a členové duchovenstva se nyní 
shromažďují po celém světě v reakci na toto volání z nebe. 

Já, jejich milovaný Ježíš Kristus, jsem v jejich srdcích přítomen svými mimořádnými milostmi. 
Oni poznávají toto Boží volání, neboť Duch Svatý je obdařil poznáním, že jsem to skutečně 
Já, Ježíš Kristus, Syn člověka, kdo k nim promlouvá. 

Vy, moje milované a drahé společenství, jste v tomto čase spojeni s mým Nejsvětějším 
Srdcem. Vedu vás, abyste mohli předávat Pravdu ztraceným duším, které potřebují mé velké 
milosrdenství. Toto je můj dar pro vás. Dotknu se vašich srdcí tak, že budete ihned vědět, že 
jde o Boží vnuknutí. Nevíte snad, jak velice vás miluji? A nakolik jste ochraňováni mocí 
vašeho Božského Spasitele, který slíbil spasit svět? 

Můj Druhý příchod je blízko a Já toužím zachránit všechny hříšníky, bez ohledu na to, jak 
ztemnělé jsou jejich duše.  

Pamatujte, že vaším závazkem bude dovolit Mi vést vás tak, aby takové ubohé duše mohly 
být uvolněny ze sevření Zlého. 

Neváhejte odpovědět na mé volání, vězte ale, že musíte být opatrní na to, jak to uděláte. 
Potřebuji vybudovat moji armádu tak, abyste se mohli setkávat v soukromí, spojit se jako 
jeden a předkládat Mi vaše modlitby. Musíte jednat rychle, a když se budete modlit mé 
modlitby modlitební kampaně, tyto duše k vám budou přitahovány. 

Potřebuji vaši pomoc. Právě tak, jako jsem potřeboval mé apoštoly a stoupence, když jsem 
chodil po zemi. Pojďte. Nebojte se. 

Nenaslouchejte těm, kteří vás napadají, kteří si vás budou dobírat, nebo špinit mé svaté 
Slovo. Přišel čas, abyste Mi sloužili. 

Povstaňte s odvahou a následujte Mě. Naplním vaše srdce láskou a radostí. Brzy už nebudete 
mít žádné pochybnosti o tom, kdo to od vás žádá. Děkuji vám, že jste odpověděli na mé 
volání. Žehnám vám a vedu vás neustále. 

Váš Ježíš 

612. Toto očkování bude jedem, který bude představen v rámci celosvětového 
zdravotnického plánu 
Pátek, 9. listopadu 2012 v 21:00 
 
Má vroucně milovaná dcero, za pouhé dva roky trvání této mise byly obráceny a zachráněny 
miliony duší. Tvoje vlastní utrpení zachránilo deset miliónů duší, jak jsem ti slíbil. Přesto, že 
se soužení světa zdá narůstat, mnoho duší je zachraňováno vašimi modlitbami. 

Utrpení v mém jménu je vždy obtížnější a stává se tak bolestivé, že je jen těžko snesitelné. 
Dosahuje nejvyšší intenzity, protože Satan běsní. Jeho zuřivost nyní roste, a proto jsou jeho 
útoky na vás tak mučivé. On a jeho démoni vás obklopují, ale nemohou vám fyzicky ublížit, 



neboť ruka mého Otce vás ochraňuje. To neumenšuje utrpení, které snášíte v tomto čase 
druhého výročí této mise. Ale vězte toto: 

Největší utrpení musíte snášet tehdy, když mise, tedy práce smírčích duší, je úspěšná. Jak 
roste počet zachraňovaných duší, tak narůstá brutalita útoků Zlého. Jeho působení ve světě 
je stále zřejmější. On, který usilovně skrývá svou existenci, působí na ducha těch ubohých 
lidí, kteří se mu sami otvírají svou žádostivostí světských rozkoší a láskou k moci. 

Satanova moc spočívá v jeho schopnosti oklamat lidstvo přesvědčením, že je pouze 
symbolem používaným křesťany, aby vysvětlili rozdíl mezi dobrem a zlem. 

Satan zná nebezpečí odhalení své přítomnosti. Kdyby to udělal, pak by více lidí připustilo, že 
Bůh existuje. 

Nechce to udělat, a tak vytváří povědomí o své existenci mezi těmi, kteří mu vzdávají poctu. 
Tito lidé, kteří přijímají existenci Satana, ho uctívají stejně jako lidé při mších v katolických 
kostelech nebo v kostelech konají služby k Boží chvále. 

Tak mnoho duší bylo ukradeno. Bůh, můj Věčný Otec, zamýšlí získat je zpět svým Varováním 
a tresty, které zasáhnou ty, kdo se shromažďují k uctívání šelmy. 

Můj Otec odhalí Satanovy následovníky, kteří poskvrňují jeho církve. 

Ti jsou terčem jeho trestů, a pokud dobrovolně nezastaví svoji činnost, budou sraženi Boží 
rukou.  

Vzestup těchto satanských skupin, které se samy představují světu prostřednictvím 
obchodních a nadnárodních organizací, narůstá. 

Jsou všude; projektují, pořádají shromáždění, komplotují a vymýšlejí zlé plány ke zničení 
miliónů nevinných lidí. 

Zavedou jistou formu genocidy prostřednictvím povinného očkování vašich dětí, ať už 
s vaším svolením, nebo bez něj. 

Toto očkování bude jedem, který bude představen v rámci celosvětového zdravotnického 
programu. 

Své plány nyní uvedly ve skutek a začaly je již zavádět. Některé z jejich plánů v jedné 
evropské zemi byly zastaveny mým Otcem díky modlitbám smírčích duší. 

Buďte nanejvýš obezřelí. Dívejte se pozorně na zdánlivě nevinné zákony zaváděné ve vašich 
zemích a připravených tak, abyste věřili, že slouží ke zlepšení vašich životů. Mnohé z nich vás 
prostě zotročí tím, že vás nechají vzdát se vašich práv v rámci něčeho, co se bude zdát jako 
demokratické zákony. 

Demokracie bude nahrazena diktaturami, přesto nebudou národům představeny jako takové. 
Až se milióny vzdají všech svých práv ve jménu nových, tolerantních zákonů, pak bude příliš 
pozdě. Stanete se zajatci. 

Hlavní světoví vůdci spolupracují, aby uskutečnili tyto své nové plány. Jsou součástí elity, 
jejímž cílem je zisk, bohatství, vláda a moc. Nepřijímají moc Boha. Nevěří, že moje smrt na 
kříži je zachránila od ohňů pekla. 

Musím jim ukázat, jak se mýlí. Nadešel pro Mne čas, abych jim dokázal své milosrdenství 
a svou lásku k nim. 



Prosím, modlete se modlitbu modlitební kampaně (84), aby osvítila duše elit, které vládnou 
světu: 

"Ó, drahý Ježíši, prosím Tě, abys osvítil duše elit, které vládnou světu. 

Ukaž jim důkaz tvého milosrdenství. Pomoz jim, aby otevřely svá srdce a prokázaly 
skutečnou pokoru v poctě tvé velké oběti smrti na kříži, kdy jsi zemřel za jejich hříchy. 

Pomoz jim, aby poznaly, kdo je jejich skutečný Stvořitel a naplň je milostmi, aby uviděly 
Pravdu. 

Prosím, zabraň jim v uskutečnění jejich plánů ublížit miliónům lidí skrze očkování, nedostatek 
potravy, nucené adopce nevinných dětí a rozdělením rodin. 

Uzdrav je. Pokryj je svým Světlem a přiviň je na své srdce, abys je zachránil z osidel Zlého. 
Amen." 

Váš Ježíš 

613. Celosvětové očkování: jedna z nejděsivějších forem genocidy od dob zabíjení 
Židů za Hitlera 
Sobota, 10. listopadu 2012 v 23:45 
 
Má vroucně milovaná dcero, jak vás pravda může šokovat! Ačkoliv přijímáte mé svaté Slovo, 
je to jen tehdy, když vám moje poselství odhalují, co se uskuteční, kdy chápete vážnost této 
mise pro záchranu lidstva. 

Zavedení globální vakcinace pro kojence a malé děti, bude jednou z těch nejděsivějších 
forem genocidy od dob zabíjení Židů za Hitlera. 

Tento ďábelský plán bude možný jen proto, že mnoho z vašich vlád donutilo svůj lid přijmout 
změny v legislativě, dávající jim moc prosadit zákony nebezpečné pro vaše nevinné děti. 

Nezapomeňte, že jedinou věcí, která zabránila mému Otci přivést tento svět ke konci, je jeho 
láska k jeho věrným služebníkům, kteří jsou mezi vámi. 

Můj Otec kvůli své lásce ke každému dítěti a ke všemu jeho stvoření, zadržel svou ruku. Nyní 
pro Něj nadešla chvíle na konečnou proměnu času, aby svět Jím stvořený z lásky a podle 
jeho Božské vůle mohl dále pokojně plynout. 

Nyní zničí ty, kteří páchají tuto ukrutnost na jeho dětech. Nebude už dále trpět toto zlo 
a jeho ruka nyní dopadne k trestu. 

Jeho hněv se nyní projeví ve světě, který se zděsí mohutností trestu, jenž udeří na zem.  

Vy, kdo jste zodpovědní za strašné utrpení způsobené vašim krajanům a spoluobčanům, 
vězte toto: 

Nakonec budete stiženi pohromou nemoci, a potom vy a ti, kdo jsou oddaní skupině nového 
světového řádu, budete smeteni ještě před bitvou u Armagedonu. 

Už nebudete mým Otcem tolerováni a nedovolí vám, abyste dále soužili jeho děti. Běda vám 
a těm mezi vámi, kteří nyní probouzíte jeho hněv. 



Přišel čas pro mého Otce, aby vám dokázal, že jeho moc potrvá navždy. Vaše mylné teorie 
o stvoření vám budou konečně ukázány jako takové, čím jsou. Pravda, oznámená proroku 
Danielovi, vám bude konečně odhalena, jak vám bylo slíbeno v Knize Pravdy. 

Tak mnoho lidí je netečných vůči Boží Pravdě. Mnohé dobře smýšlející duše nehledají ve 
svých životech nic jiného, než vzrušení. Mnozí marní čas, který jim byl udělen na zemi, neboť 
neznají pravdu o Boží existenci. 

Nyní bude pravda předložena. Čas zúčtování nadešel. 

Můj Otec učiní svět konečně pozorným k Pravdě. Ti, kdo budou Pravdu ignorovat, si sami 
sobě odepřou přístup do mého nového království na zemi. 

Místo toho, aby žili věčný, nádherný život, plný zázraků, radosti, lásky a prosperity, budou 
odhozeni, aby shnili v hlubinách pekla. 

Prosím naléhavě všechny Boží děti, aby věnovaly pozornost tomuto varování. 

Může to být drsné. Mnozí, kdo říkáte: "To nepochází od Boha, neboť je milosrdný", věnujte 
pozornost následujícímu: 

Přišel čas oddělit plevy od zrna. Tento den je velmi blízko. Ať už člověk udělá jakoukoliv 
volbu, bude to jeho konečná volba. 

Můj Otec bude ctít vaši svobodnou vůli až do Posledního dne. Dne soudu. 

Váš Ježíš 

614. Slavnostně vám slibuji, že přechod bude okamžitý 
Neděle, 11. listopadu 2012 v 18:00, část prvá 
 
Má vroucně milovaná dcero, je vždy důležité si připomínat, že když trpíte, není to jen vaše 
bolest, kterou pociťujete. Je to také moje bolest, kterou snášíte. Bolest, o níž mluvím, není 
ta, kterou jsem snášel během svého ukřižování, ale ta, které čelím dnes, když se dívám na 
lidstvo a cítím jeho bolest. 

Lidé ve světě trpí kvůli temnotě své duše. Dokonce i ti, kdo žijí jednoduše a snaží se 
následovat moje učení, také trpí. Cítí se bídně, když bojují, aby milovali druhé. Trpí také kvůli 
pochybnostem, které zakoušejí ve své víře. 

Tak mnoho jich nechápe smysl věčného života, nebo skutečnost, že život nekončí smrtí na 
této zemi. To je důvod, proč se mnozí nepřipravují na další život. 

Hodně lidí se v minulosti náležitě nepřipravilo a nyní jsou buď v pekle, nebo v očistci. 

Této generaci je dán dar, z něhož se nemohla těšit žádná jiná generace. Mnozí jednoduše 
přejdou z tohoto života okamžitě, bez toho, že by museli zakusit smrt, jak ji znáte. 

Můj Druhý příchod sebou přinese tento mimořádný dar. A tak nemějte strach. Radujte se, 
neboť Já přicházím, abych vám přinesl šťastnou budoucnost. 

Uvažujte o tom takto – i když budete prožívat nějaké obtíže a budete muset být svědky 
znevažování mé existence, nebude to trvat dlouho.  

Chápu obavy mnohých z vás, ale slibuji vám slavnostně, že přechod bude rychlý. Potom, co 
uvidíte Nový Jeruzalém, jak se snáší na novou zemi, Nový ráj, budete uneseni v extázi. 



Žádná slova nemohou popsat krásu tohoto Stvoření. Mé Srdce překypuje láskou, když 
pomyslím na to, jak vy a vaši milovaní budete udiveni. K tomu dojde, až se vám stane 
tajemství poslední smlouvy zcela jasným. 

Pravdivost mého zaslíbení, že přijdu znovu, bude nakonec pochopena. 

Svět se stane jedinou svatou rodinou a bude žít v souladu a v jednotě s Boží vůlí mého Otce. 

Bude to čas znovusjednocení, protože se uskuteční první vzkříšení z mrtvých. Ti, kdo byli již 
na této zemi očištěni, se připojí k těm, kteří již prošli očistou v očistci, aby žili v Novém ráji. 

Mnohé se změní, ale ti, kdo Mě následují a připojí se ke Mně v mé nové éře pokoje, ve které 
budu panovat prostřednictvím mého duchovního vedení, najdou mír v duši. 

Utrpení, zakoušené na této zemi pod vládou Satana, už konečně nebude existovat. 

Každá bolest, každé utrpení, každá modlitba, každé úsilí, které jste snášeli, abyste 
shromáždili duše, které zůstávají pozadu, klopýtají a bojují celou cestu, bude stát za to. 

Nový ráj je připraven. Vše, co musíte udělat, je připravit vaše duše a kráčet směrem 
k branám. Těm, kteří se vykoupí v mých očích, budou dány klíče k otevření bran. 

Vytrvejte během tohoto přicházejícího soužení, neboť je to něco, co se musí stát, protože tak 
to bylo předpověděno v Knize mého Otce. 

Vaše modlitby z toho hodně zmírní a můj Otec zasáhne na každém možném stupni, aby 
zabránil skrze zlé skutky způsobit škodu svým drahým dětem. 

Váš Ježíš 

615. Římští katolíci se budou muset účastnit mší v útulcích nebo v bezpečných 
kostelech 
Neděle, 11. listopadu 2012 v 22:00, část druhá 
 
Má vroucně milovaná dcero, musíte se shromáždit a vyhledat ty duše, které nic nevědí 
o Pravdě. 

Podejte jim ruce. Vybízejte je, aby naslouchali Pravdě. Jejich životy a jejich duše mohou být 
ztraceny, pokud jim nepomůžete přijít ke Mně. 

Křížové tažení modliteb – mise zbytku církve na zemi, bude právě tak náročná, jako ve 
středověku. Nebude však vyžadovat fyzický konflikt, kdy armáda vede boj v normální válce. 

Bude to válka duchovní, i když jisté války budou impulzem pro milióny modlitebních skupin, 
založených k oslabení moci antikrista. 

Tyto modlitby byly napsány v nebi a slibují mimořádné milosti. 

Mají jen jeden účel, a tím je záchrana duší všech – každého dítěte, každé víry, každého 
pohlaví, každého náboženství i ateistů. To je mé největší přání. 

Vy, moji stoupenci, jste pod mým vedením. Milosti, které na vás vylévám, již nesou plody. 
Brzy schopnosti, které vám dám prostřednictvím milostí modliteb modlitební kampaně, 
přivedou tisíce nových duší. 

Můžete si myslet – jak může malá modlitební skupina dosáhnout takových obrácení? 
Odpověď je jednoduchá. Máte úspěch, protože jste ochraňováni mým Otcem a vedeni přímo 



Mnou. Nemůžete ztroskotat. I když zakusíte mnohé omyly a spory, stejně jako vnitřní boje, 
které se dají při této práci očekávat, budu vždy na vaší straně. 

Nezapomeňte, že se nyní připravujeme na odpadnutí mých ubohých posvěcených služebníků, 
který bude důsledkem přicházejícího rozkolu, jenž propukne v křesťanských církvích. 

A tak zatímco armáda zbytku mé církve bude vedena kněžími a jinými křesťanskými 
duchovními, mnozí se stanou laickými služebníky pro období, kdy bude nedostatek kněží. 

Vy, moji stoupenci, budete muset shromáždit a zásobit se hostiemi, neboť budou těžko 
dostupné. Vy, kdo jste římští katolíci, se budete muset účastnit mší v útulcích, nebo 
v bezpečných kostelech. 

Bude zřízena mise, jako za německého nacismu na pronásledování Židů, aby vykořenila tak 
zvané zrádce nové světové církve, o které vám řeknou, že je určena pro všechna 
náboženství. 

Budete obviněni ze znesvěcení mše a nové podoby jejího obřadu, kde Já nebudu přítomen 
v nejsvětější svátosti a proto bude ohavností v očích mého Otce. 

Mé Tělo a Krev budou přítomny při mších, sloužených ve střediscích a útulcích, kde slíbíte 
věrnost transsubstanciaci, abyste učinili svátost nejsvětější oběti mše autentickou a uznanou 
mým Otcem. 

Budu vám stále dávat instrukce, zatímco vy budete pokračovat v organizování modlitebních 
skupin "Ježíš lidstvu" po celém světě. 

Mnohé z nich se již formují každým dnem. Děkuji těm, kteří jsou poslušní a řídí se mými 
pokyny.  

Buďte v pokoji. Musíte být více důvěřiví. Odložte strach, protože nepochází ode Mne. My se 
teď rozrůstáme a rozšiřujeme do každého koutu země. Brzy budou všichni následovat, a až 
se to stane, modlitby prostřednictvím obrácení změní svět. 

Miluji vás všechny. Jsem vám vděčný a pohnut, že jste Mi okamžitě odpověděli skrze tuto 
důležitou misi, tu největší, jaká byla kdy organizována, aby přivedla všechny hříšníky domů 
k Otci, do bezpečí od vlivu a pokušení šelmy. 

Váš Ježíš 

616. Korunování trním během mého ukřižování je symbolem 
Úterý, 13. listopadu 2012 v 17:00 
 
Má vroucně milovaná dcero, korunování trním během mého ukřižování je symbolem pro 
konec časů. 

Stejně tak jako je církev mým tělem na zemi, tak bude také korunována trny trýzně, jako 
tomu bylo na mé cestě na Kalvárii. Trnová koruna představuje hlavu mé svaté církve na 
zemi. Papež Benedikt bude velmi trpět při pronásledování za hlásání Pravdy. 

Jako hlava mé církve bude rozdrcen bez jediného projevu soucitu. Bude rychle vytvořena 
opozice proti němu a bude prohlášen za nevhodného.  



Ti, kdo budou prohlašovat, že jsou modernější ve svém přístupu k apoštolátu, ho napadnou 
a zesměšní jeho slova. Potom bude hlava mé církve vyměněna za hlavu hada. 

Bičování, které jsem snášel během mého ukřižování, se znovu odehraje v mé katolické církvi. 
Had se nyní pohybuje rychle, protože se pokusí pozřít mé Tělo – moji církev na zemi. Posléze 
všechny křesťanské církve budou pohlceny a přinuceny uctívat falešného proroka jako 
pravou ruku šelmy. 

I když mnozí z vás možná budou mít strach, nezapomeňte, že vaše modlitby tyto události 
oddalují a v mnoha případech za těchto okolností zmírňují. 

Modlitby – a mnoho modliteb, oddálí a zeslabí práci Zlého na zemi. 

Jsou protijedem na pronásledování, které plánuje zlovolná skupina, ovládaná Satanem. 
Obrácením a vašimi modlitbami, moji stoupenci, mnoho z toho může být odvráceno. Modlitba 
může zničit tuto ukrutnost. Modlitba může obrátit a také obrátí lidstvo. Potom, pokud 
dostatečný počet duší Mě bude následovat, bude všechno lehčí a přechod do mého Nového 
ráje snazší. 

Váš Ježíš 

617. Množství událostí vztahujících se k církvím, které Mě ve světě uctívají, začne 
vycházet na povrch 
Středa, 14. listopadu 2012 v 20:30 
 
Má drahá mystická choti, tvé zkoušky ti daly novou sílu a nadšení, kterého je třeba, aby ses 
dotkla srdcí mnoha lidí. 
 
To je jeden ze způsobů, jakým se dotknu duší těch, kteří potřebují mé milosti. Učiním to 
skrze tvou práci pro Mne, aby se obrácení mohla rychle šířit. 

Během této doby řada událostí vztahujících se k církvím, které Mě ve světě uctívají, začne 
vycházet na povrch. Rozkol v mé katolické církvi bude brzy zveřejněn. Stane se to za 
nadšeného potlesku těch, kteří oddělili Pravdu mého učení od přikázání, ustanovených mým 
Otcem. 

Plánování a koordinace tohoto velkého projektu zabere nějaký čas, ale brzy bude rozkol 
oznámen světovým médiím. 

Mnozí budou zplna hrdla vykřikovat lži, nejen proti zákonům daných mým učením. Co ve 
skutečnosti chtějí, je vytvořit nového boha. Nová loutka mé církve bude propagována jako 
nejvyšší vzor volby politických vůdců. 

Budou chtít, abyste věřili, že Slovo starých časů je klamné. Pak vám řeknou, abyste mu 
nevěřili. Změní zvyklosti jak žít mé učení a způsob mého uctívání. 

Potlačí mé zákony a budou vyznávat zákony vytvořené jimi samými. 

Změní své slavnostní sliby, aby ospravedlnili svou účast na stavbě nového chrámu – nového 
chrámu, zasvěcenému vládě falešného proroka. Pak již nebudou mými služebníky, neboť 
přenesou svou oddanost a úctu na falešného proroka. 

Potom budou zbožňovat falešného boha, zcela novým pojetím, které umožní odstranění 
určitých Božích zákonů a nahrazení nemravností v mých očích. 



Toto je mé varování kněžím, kteří se oddělí od katolické církve: 

Když úplně přestanete věřit ve Mne, vaše mysl bude náchylná věřit ve lži. Uvěříte-li falešným 
vládcům, upadnete do hrozného hříchu. Budete uctívat šelmu, která zneuctí moji církev 
naražením trnové koruny na hlavu mé církve, na hlavu mého pravého svatého vikáře, papeže 
Benedikta. 

Budete strašlivě trpět, když budete sloužit šelmě, neboť připravíte Boha o jeho děti. Vraťte 
se ke svým skutečným kořenům. Nedopusťte zneuctění mé církve hříchy plánovanými lidmi, 
kteří chtějí zničit křesťanství a ostatní náboženství, která uctívají mého Otce. 

Vy, moji posvěcení služebníci, když se neřídíte svého vysvěcení na kněze, odtrhnete svá 
srdce ode Mne, zatímco tito podvodníci ukradnou vaše duše. 

Největší hřích, který se chystáte spáchat, je uctívání falešného boha. Oblečen v drahokamy 
bude okouzlující, mazaný a zdánlivě dobře znalý učení Knihy mého Otce. Podlehnete jeho 
kouzlu. Překroutí mé učení tak, že se stane rouhačstvím. 

Toto náboženství, alternativa k Boží Pravdě, je bezcenné. Přesto bude navenek šarmantní, 
milující a úžasné, a oděno novým zlatem a drahými kameny, bude představovat nové 
celosvětové náboženství na všech oltářích. 

Věrným kněžím pravím toto: Požehnám vám milostmi, abyste rozuměli věčné Pravdě. 

Takové modly, předkládané vám jako Pravda, nejsou nic než prach. Jsou vyřezány ze dřeva. 
Nejsou nic. Nemají žádný význam. Nedají žádné milosti. Bůh, jediný pravý Bůh, nebude 
jednoduše přítomen v jejich chrámech. Pouze živý Bůh může být přítomen v mých chrámech. 

Až Bůh Otec spatří tuto poslední urážku, zapudí ty, kteří zavádějí tyto pohanské obřady. Pak 
bude požadovat vysvětlení od těch, kteří způsobili rozkol v jeho svaté církvi na zemi – od 
stejných služebníků, kteří s pohrdáním bezstarostně zavrhli Slovo Boha. 

Až se ocitnou přede Mnou tváří v tvář, během Varování, poznají, jak urazili mého Otce. 
Nikdo, ani posvěcený služebník, nemá moc, protože je jen jeden Pán. Jen jeden Bůh. Oni 
zavádějí boha, vytvořeného rukou člověka. On neexistuje, a přesto Mi kradou mé stádo. 
Dostane se jim všech milostí a velké trpělivosti. Nebudou-li se kát, budou zničeni. 

Každý z vás zaplatí za každou duši, která byla vámi pro Mne ztracena. 

Váš Ježíš 

618. Mám poselství, které musím sdělit americkému lidu 
Sobota, 17. listopadu 2012 v 19:00 
 
Má vroucně milovaná dcero, mám poselství, které musím sdělit americkému lidu. 

Moji drazí, milovaní následovníci, nyní musíte dát pozor na mé svaté Slovo a naslouchat. 

Čelíte velkému pronásledování kvůli hříchům vašich krajanů a těch, kdo rozhodli o vašich 
zákonech o potratech. Tento největší hřích, kterým jste vinni milionkrát znovu a znovu, zranil 
mé srdce, jako by je probodal meč. 



Vaše hříchy nemorálnosti a vaše láska k materiálnímu bohatství Mě hluboce uráží. Vaše 
věrnost ke Mně není taková, jaká je od vás očekávána. Vy, kdo jste odpadli od Pravdy, 
musíte ke Mně volat, abych vám pomohl otevřít oči. 

Miluji všechny Boží děti ve Spojených státech amerických, ale obávám se, že hřích byl tak 
široce zaklíněn, že mnozí z vás padnou do propasti zoufalství, pokud nepřijmou Boží 
existenci. 

Je důležité, abyste se usilovně modlili, protože Satanova moc pronikla do mnoha vašich 
zákonů. Mnohé jiné zákony, které ještě budou zavedeny ateisty mezi vámi, budou ohavností 
v očích mého Otce. 

Jak pláču nad podvodem, jakým je představujete. Moji ubozí posvěcení služebníci mezi vámi 
budou rozdrceni jako hmyz nohama vůdců, kteří popírají Mě, vašeho Ježíše. 

Toto je čas, kdy modlitba musí být vaším každodenním cílem, aby váš národ byl zachráněn 
a začleněn do mých dvanácti národů v Novém ráji. 

Zde je modlitba modlitební kampaně (85):  

Za záchranu Spojených států amerických z rukou mistra klamu. 

"Ó, drahý Ježíši, pokryj náš národ tvou nejvzácnější ochranou. Odpusť nám naše hříchy proti 
Božím přikázáním. Pomoz lidem v Americe navrátit se k Bohu. Otevři jejich mysl k pravdivé 
cestě Pána. 

Otevři jejich zatvrzelá srdce, aby mohli přijmout tvou ruku milosrdenství. Pomoz tomuto 
národu vzepřít se rouhání, které na nás bude doléhat, abychom popřeli Tvou přítomnost. 

Úpěnlivě Tě prosíme, Ježíši, zachraň nás, uchraň nás od vší škody a přijmi náš lid do svého 
Nejsvětějšího Srdce. Amen." 

Jdi, můj lide, a nikdy se neboj veřejně ukázat svou lásku ke Mně. Jinak zapřete své 
křesťanství. 

Váš Ježíš 

619. Rozruch bude zřejmý v každém koutu země a jen slepý nebude vidět změny 
Pondělí, 19. listopadu 2012 v 9:00 
 
Má vroucně milovaná dcero, je jen jedna cesta k věčnému životu, a to skrze Mne, Ježíše 
Krista. Existuje však mnoho cest, které vedou ke Mně. 

Mnozí, kteří se řídí mou Pravdou, ji naleznou snadněji než ti, kteří Pravdu znají, ale Boha 
neuctívají. 

Moji následovníci, musíte pochopit, že ti mezi vámi, kteří Pravdu znají, ale přihlížejí nečinně 
a dovolí, aby Slovo Boží bylo pokládáno za lež, mají odpovědnost ke Mně, svému Ježíši. 

Nikdy nepřijímejte zákony, které uctívají Satana. Ve svých srdcích poznáte, které zákony 
mám na mysli, až je budete mít před sebou. Neboť tehdy vás znechutí stejně, jako jsou 
odporné Mně. 



Nechť je známo, že bitva proti Božímu Slovu začala. Vše se stane zřejmým způsobem, jakým 
k tomu dojde. 

Mnoho změn v mých církvích na zemi, mnoho zkoušek mezi mými posvěcenými služebníky, 
roztržky mezi národy, konflikt v Izraeli, vše bude intenzivně narůstat a to všechno přijde 
najednou. 

Rozruch bude zřejmý v každém koutu země a jen slepý nebude vidět změny všude kolem 
vás. Dotkne se to nějakým způsobem každého, ale vězte toto: 

Slíbil jsem vám, že budu s vámi. Provedu vás každým okamžikem zkoušek, zmírním vaši 
bolest, narazíte-li na kámen při hledání pokoje, lásky a harmonie. 

Držte se při Mně. Buďte blízko mého Nejsvětějšího Srdce a dovolte Mi udržovat vás silnými. 

Kráčejte touto džunglí bolesti a zmatku s vírou ve svém srdci a s důvěrou ve Mne, vašeho 
Ježíše, a přežijete. 

Nedejte si nikdy nikým zviklat vaše svědomí nebo věrnost Boží Pravdě, jakkoliv přesvědčivě 
by zněly jejich řeči. Bez ohledu na to kolik takzvaně tolerantních zákonů vás budou nutit 
přijmout. 

Ve svých srdcích budete vědět o rozdílu mezi pravdou a výmyslem. 

Váš Ježíš 

620. Tato skupina dvanácti, reprezentující mocné národy, je urážkou existence 
mých dvanácti apoštolů 
Úterý, 20. listopadu 2012 v 23:50 
 
Má vroucně milovaná dcero, Já, Spasitel lidí, jsem zahrnován mnoha urážkami, maskovanými 
závojem klamu. 

Satan nyní infikoval zejména křesťany po celém světě. Dělá to tím nejvychytralejším 
způsobem. Přesvědčuje je, že musí prokázat sounáležitost ke svým bratrům a sestrám tím, 
že je nechá uvěřit ve lži.  

Přirozená vlastnost lidí je vrozená láska k druhým. Je to Boží dar. Satan zneužívá tento cit, 
který ne zcela ovládají, aby vtáhnul lidi do sítě klamu. Snaží se, aby měli důvěru v zákony, 
které jsou smrtelnými hříchy proti Bohu. 

Mnozí se domnívají, že podporováním lidí, kteří tvoří zákony tolerující vraždu, válku a rouhání 
proti Bohu, dělají správnou věc. 

Když věříte, že hřích je přijatelný a že je ospravedlnitelný, protože je pro dobro ostatních, 
pak jste padli do pečlivě připravené léčky. 

Není náhodou, že je shovívavě omlouváno rozdělení v křesťanských církvích. Není náhodou, 
že jsou vám nyní podsouvána všemožná zdůvodnění pro tolerování potratů. 

Všechny národy jsou propojeny a každé veřejné volání pro zavedení potratů, přehlížení války 
a zavádění změn v křesťanských církvích, je plánováno jedním společenstvím. Tato skupina 



plánovala tyto události už mnoho let. Vědí přesně, kdo jsou a co dělají. Jsou velmi mocní 
a nebezpeční. 

Zastavte se teď, dávejte pozor a poslouchejte, neboť nyní musíte přijmout, že to, co vám 
říkám, je ve jménu Boha. Všechny tyto obludné a odporné činy, představované vám jako 
přesvědčivé a soucitné změny ve vaší společnosti, byly plánovány a koordinovány v rámci 
celého světa skupinou dvanácti. 

Tato skupina dvanácti, reprezentující mocné národy, je urážkou existence mých dvanácti 
apoštolů. 

Představí světu antikrista a budou ho podporovat, právě tak jako mých dvanáct apoštolů 
představilo na veřejnosti Mne během času mého pobytu na zemi. 

Jejich moc spočívá v tom, že se tyto mocné národy vzájemně podporují v zavádění hříšných 
zákonů a zajištění jejich přijetí. 

Jak vy, moji milovaní stoupenci, budete trpět kvůli vašemu přístupu k Pravdě! Pravda vám 
otevře oči ke zlu všude kolem vás. Nikdy se nesmíte Pravdy obávat. Pouze tehdy když ji 
přijmete, bude vás moci chránit před těmito zlovolnými zákony, skutky a jednáním. 

Vězte, že národy, které se účastní na zavádění podlých zákonů, budou během konečné očisty 
trpět nejvíce. 

Možná se domnívají, že jim nelze nic vyčíst, dosáhnout tím ale jediného. Bude to trest tak 
přísný, že nebudou schopní se schovat, nebo zakrýt svou tvář, aby se mu vyhnuli. Především 
se budou muset zodpovídat Mně. Dokonce i potom Mi mnozí plivnou do tváře. A potom se 
připojí k antikristu, šelmě a ke všem padlým andělům na věčnost bolesti. 

Varuji vás. Vás, kteří se snažíte zavést potraty do vašich národů, vás, kteří znesvěcujete mé 
křesťanské církve a vás, kteří uctíváte šelmu – vaše dny jsou sečteny. 

Pro vás nebude žádná budoucnost, žádný věčný život, žádný vstup do mého království. 

Váš Ježíš 

621. Matka Spásy: Musíte se modlit za ubohé duše, které mého Syna neustále 
přibíjejí na kříž, aby se odvrátily od hříchu 
Středa, 21. listopadu 2012 v 18:45 
 
Mé děti, všechny moje děti, které milují mého Syna, se musí sjednotit v modlitbě v tomto 
čase konfliktů ve světě.  

Musíte se modlit za ubohé duše, které mého Syna neustále přibíjejí na kříž, aby se odvrátily 
od hříchu a úpěnlivě Ho prosily, aby jim prominul. 

Času je málo a jen ti, kdo jsou ve stavu milosti, mohou vejít do království mého Syna. 

Zatímco dříve bylo zapotřebí mnoho let modliteb, obětí a oddanosti ke mně, vaší 
Blahoslavené Matce, dnes už vám zbývá jen málo času k hledání spásy. 

Moji maličcí, modlete se vroucně za ty, kdo urážejí mého Syna a hanobí mého Otce, Boha 
Nejvyššího. 



Tolik se jich obrátilo k Bohu zády. Zlému se podařilo proměnit jejich srdce v kámen. 

Velmi málo z nich má úctu k životu, který byl dán Božím dětem. Vaše životy jsou v Božích 
rukou. Kdokoliv, jenž zasahuje do Božího stvoření, bude potrestán. 

Mé dítě, musíš vyzvat všechny, jimž byla dána Kniha Pravdy, aby se modlili ke mně, Matce 
Spásy. Byl mi svěřen úkol, abych pomohla mému Synu spasit lidstvo. 

Děti, dovolte mi, abych vám pomohla poznat cestu k mému Synu s čistotou a láskou ve 
vašich srdcích. 

Pomohu vám překonat každou překážku, která brání ve vaší cestě k milosrdenství mého 
Syna. 

Prosím, nezapomeňte, že můj Syn vše odpustí. Miluje všechny Boží děti, bez ohledu na to, 
jakou Mu způsobují bolest. 

Všechno, co musíte udělat, je obrátit se k Němu a prosit o jeho slitování, aby vás přivedl 
blíže k sobě. 

Modlete se, modlete se, modlete se za všechny, kdo urazili mého Syna a za ty, kdo znesvětili 
jeho církve, neboť potřebují vaši pomoc. 

Jsou to ztracené duše a musí být přivedeny zpět do náruče mého Syna. Jinak by to zlomilo 
jeho Srdce. 

Děkuji, že jste odpověděli na toto volání z nebe. 

Vaše milovaná Matka 
Matka Spásy 
 
622. Jedna polovina se od pravdy neodchýlí. Druhá polovina ji překroutí. 
Středa, 21. listopadu 2012 v 23:30 
 
Má vroucně milovaná dcero, při každém tvrdém poselství, které dávám všem Božím dětem, si 
pokaždé připomeňte, že moje láska je vždy milosrdná. 

Moje trpělivost snese všechno a zachráním všechny, kdo volají k mému milosrdenství, bez 
ohledu na závažnost jeho hříchů. 

Jak toužím všechny vás vysvobodit z drápů mistra klamu, který každou svedenou duši stále 
pevněji svírá, až jsou mnohé proti jeho síle bezmocné. 

Nepochybujte však o tom, že pokud jste svoji duši Satanovi dobrovolně zaprodali, nenechá 
vás svobodně odejít. Jen Já vás mohu osvobodit. 

Když se duše, které jsou pro Mne ztraceny kvůli svému hříšnému životu, pokouší své životy 
změnit, budou také muset se šelmou bojovat. Neboť je plná zášti a krutosti. 

Pro mnohé, dokonce i pro ty, kdo jsou Mi, svému Ježíši, oddaní, se stane šelma čas od času 
trnem v boku. Nic ji neuspokojí, dokud nepodlehnete jejím svodům, které se liší od jednoho 
k druhému. 



Protože úplně každý z vás je hříšník, a bude jím, dokud se od hříchu neočistí, přijměte hřích 
jako skutečnost, ale bojujte s ním. 

Vy, kteří Mě znáte důvěrně – vy víte, že můžete vždy důvěřovat mému milosrdenství. 

Vy víte o důležitosti každodenní komunikace se Mnou. Může být jednoduchá, jako když si se 
Mnou povídáte během pracovního dne. Je to také vhodný čas nabídnout Mi malé oběti. 

Když vám někdo ublíží, nabídněte Mi tuto zkoušku, neboť díky tomu mohu zachránit duše. 

Když jste rozrušení zápasy, kterým čelíte, a které nezvládáte, musíte Mi dovolit, abych vám 
vaše břímě odejmul. 

Mnozí lidé těžce pracují dlouhé hodiny doma, nebo mimo domov. Vše, o co prosím, je, 
abyste se ve svých myšlenkách obrátili ke Mně, když potřebujete povzbuzení a pomoc, neboť 
Já vyslyším vaše modlitby. 

Nikdy neudělejte tu chybu, že byste si mysleli, že můžete se Mnou rozmlouvat jen v kostele, 
nebo před či po přijímání nejsvětější svátosti. Já jsem zde v každém okamžiku dne. Odpovím 
na každou vaši prosbu, pokud je v souladu s mojí svatou vůlí. 

Moji milovaní stoupenci, vy všichni jste Boží děti. Sjednotím vás, národ s národem, abych 
mohl přinést mír a jednotu do chaosu, který přijde. 

Dovolte Mi, abych vás přivedl do mé svaté rodiny, a budete posíleni. 

Pak povstanete v rozmachu, obnoveni a s novým elánem, abyste vedli mou armádu, která 
ještě v mnoha zemích nebyla zformována. 

Buďte věrní mým pokynům. 

Prosím, všude rozšiřujte Pečeť živého Boha. Nesmí být prodávána. Musí být dostupná všem. 
Předávejte její kopie všem, kdo potřebují být ochraňováni. 

Rozkol mezi věrnými následovníky, kteří přijímají Knihu mého Otce, Bibli svatou, a těmi, kteří 
chtějí změnit Pravdu, se prohlubuje. 

Jedna polovina se neodchýlí od Pravdy. 

Druhá polovina Pravdu překroutí. 

Udělají to pro své vlastní osobní a politické zájmy, které však budou skryté za vybranou řečí. 

Pravda bude brzy prohlášena za lež a vina bude kladena Bohu. 

Neuctivě prohlásí, že zákony ustanovené mým svatým vikářem jsou staromódní a nehodí se 
už do moderní společnosti. 

Každý jejich mazaný důvod bude v přímém rozporu s Božími zákony, což bude znamenat 
toto: 

Tito lidé chtějí zavést zákony, které legalizují hřích. Oni Boha nemilují. Říkají, že ano, ale 
mnozí z nich, kteří podporují takové zákony, jsou ateisté, a neodhalují svoje pravé 
přesvědčení. 

Mnohé z jejich plánů obsahují zákaz křesťanských zákonů. 



Na jedné straně tolerují zákony, které dovolují ženám potraty dětí, kvůli životnímu stylu, jejž 
si vybraly. Používají argumenty svobodné volby, ale tato volba se vztahuje na potřeby matky 
a ne na potřebu dítěte. 

Mnoho žen se bude trápit potom, co takto zničí život dítěte. Mnohé pocítí ztrátu, protože ve 
svých srdcích budou vědět, že život, který zničily, byl stvořen Bohem. 

Každý důvod pro zavedení zákonů o potratech bude formulován silným a přesvědčujícím 
způsobem. Každá lest bude použita ke shromáždění podpory, vedoucí k zavedení potratů pro 
všechny. 

Kvůli tomuto hříchu rozvrátím jejich země. 

Hřích potratů působí mému Otci velkou bolest a nedovolí, aby tento stav pokračoval. 

Národy, které se neustále pokoušejí umožnit potraty stále více ženám a prohlašují je za 
dobrou věc, budou odstraněny a podstoupí trest, ze kterého se už nevzpamatují. 

Budou vinny hříchem vraždy a budou jednou z prvních skupin, které budou trpět během 
Varování. 

Bůh vám nedovolí dotýkat se životů, které stvořil. 

Proto vám bude jeho trest vyměřen v podobě zemětřesení a mnohé národy budou stíhány 
trest za trestem až do dne Pána. 

Kvůli potratům a vraždám, těmto dvěma hříchům, uvrhne můj Otec na svět přísný trest. 

Hřích, moji stoupenci, je něco jako skvrna, která každodenně kazí vaše duše. Když jste ale ve 
stavu milosti, hřích se zmenšuje. Čím více se zúčastníte svátostí smíření a přijímání, tím více 
milostí obdržíte. 

Vám, kteří se denně účastníte mše, jsou dány velmi mimořádné milosti. Neboť vy, moji 
oddaní následovníci, projdete branami mého ráje rychle. 

Nyní jděte a zkuste se Mnou strávit trochu více času. Povídejte si se Mnou. Mám rád 
nenucený rozhovor, který Mě k vám přivádí blíže. Toužím po vás. Toužím po důvěrnosti, 
abych vás mohl přivést blíže k sobě.  

Můžete si se Mnou vytvořit nádherný vztah prostě tím, že se nejdříve stanete mým přítelem. 
Pak naše láska poroste až do chvíle, kdy vaše srdce bude překypovat láskou ke Mně a moje 
láskou k vám. 

Není to komplikované. Začít nový, svěží začátek k přípravě na mé království – začněte hned. 
Volejte Mě. 

Jestli Mě milujete, budete Mi brzy důvěřovat, a to vás povede k očistě vaší duše. Budete 
šťastnější, v pokoji a nic z vnějšího světa nebude mít význam, kromě bolesti hříchu, kterou 
budete zakoušet. 

Jsem zde. Čekám na vás. Přeji si, aby lidstvo bylo schopné Mě náležitě poznat. 

Miluji vás. 

Váš Ježíš 

623. Nabízím vám nejdokonalejší budoucnost 



Čtvrtek, 22. listopadu 2012 v 19:00 
 
Má vroucně milovaná dcero, světlo mé lásky dopadá dnes na zemi v naději, že dojme srdce 
mých dětí. 

Vy, kdo Mě neznáte – a je vás mnoho, kdo se bojíte ke Mně přiblížit – měli byste vědět, že 
vás toužím vzít do království mého Syna. 

Já jsem Bůh lásky a Bůh, jenž vám odkázal dar spásy. 

Nesmíte odmítnout tento dar, neboť byl dán lidem, aby se mohli znovu sjednotit a těšit se 
z ráje, který jsem stvořil především pro ně. 

Toto je čas dne Pána, a vy, mé děti, jste připravovány na tento Velký den. 

Čas k mému božskému zásahu, kterým budete moci být zachráněni a vstoupíte do bran 
království mého Syna, nastane brzy. 

Až se proroctví předpověděná v mé svaté Knize začnou uskutečňovat, přijmete konečně 
Pravdu. 

Pravda, kterou jsem vám přislíbil, je vám nyní předávána. 

Proč, můžete se ptát, potřebuji nyní opět svým dětem předávat Pravdu svého svatého Slova? 

Je to proto, že tak málo z vás v dnešním světě věří v moji existenci. Už nedbáte mého 
Desatera přikázání. 

Arogance nahradila pokoru mezi mými dětmi, včetně mnoha posvěcených služebníků, jejichž 
posláním je předávat Pravdu. Mnozí nedbají Pravdy mého Slova, a dokonce nikdy nebyli 
poučeni o smyslu své existence na zemi. 

Díky mé lásce může být nyní tak mnoho duší spaseno, a proto jsem prostřednictvím mého 
milovaného Syna vám dal instrukce o tom, co je od vás očekáváno. 

Přijměte Pravdu. Připomeňte vašim blízkým moji velkou lásku k mým dětem. 

Jako každý dobrý otec budu varovat mé děti před nebezpečím, kterému čelí. 

Nikdy jim nedovolím, aby slepě šly do přediva klamu, které na lidstvo padlo jako rybářská síť 
na nic netušící hejno ryb. 

Nedovolím pokračovat těm, kdo se snaží zabránit, aby mé svaté Slovo bylo slyšeno, nebo 
těm, kdo se pokoušejí škodit Slovu mého Syna. Nezklamu ani v mé povinnosti varovat mé 
děti před tresty, kterým budou čelit, budou-li Mě neustále urážet svým chováním k ostatním. 

Já jsem váš Otec. Já jsem zodpovědný za opětovné shromáždění mých dětí a použiji vše, co 
je nutné, abych je uchránil od škod. 

Satan a jeho horliví následovníci použijí každou taktiku, každý úskok, aby vám zabránili slyšet 
Pravdu. 

Skutečně vám slibuji: Budete rychle vzati do mé náruče a pod ochranu velkého milosrdenství 
mého Syna. 



Bitva o duše začala, i když to nemusí být zřejmé pro mnoho z vás. 

Abyste se mohli těšit z mého Nového ráje na zemi, musíte přijmout moji ruku, když vám ji 
podávám. Nebojte se, neboť Já označím všechny, kteří uctívají Mě, svého Věčného Otce 
a mého drahého Syna, mou Pečetí. 

Dbejte mého volání. Buďte silní. Zacpěte si uši, abyste neuslyšeli šepoty šelmy, protože 
používá duše, které jsou poskvrněny hříchem pýchy, aby vás ode Mne odvedly. 

Nabízím vám nejdokonalejší budoucnost. Nesmíte odmítnout tento ráj, neboť je vaším 
dědictvím. Kolik z vás by odmítlo dědictví velkého bohatství ve světě? Velmi málo. Neudělejte 
chybu tím, že se k tomuto daru obrátíte zády. 

Každý, kdo se vás pokusí v tom zastavit, potřebuje vaše modlitby, neboť Já miluji všechny 
mé děti. 

Já, váš Otec, se postarám, že můj velký plán, oznamující Druhý příchod mého Syna, nebude 
opožděn. 

Přijďte ke Mně skrze mého Syna a nic vám nebude chybět. Miluji vás. Pláču kvůli mnohým 
z vás, kteří jsou příliš tvrdohlaví, než aby si uvědomili, že toto je vskutku volání z nebe, 
slíbené, aby vás připravilo na novou éru míru. 

Váš milovaný Otec 
Bůh Nejvyšší 
 
624. Moji milovaní kněží a posvěcení služebníci, nemějte strach z mého Slova 
Pátek, 23. listopadu 2012 v 21:45 
 
Má vroucně milovaná dcero, pronásledování mých proroků a vizionářů nyní zesiluje, stejně 
jako roste odpor proti těmto poselstvím. 
 
Říkám vám, zejména mým milovaným kněžím a posvěceným služebníkům – nemějte strach 
z mého Slova. Strach a nejistota, kterou pociťujete, nepocházejí ode Mne. Když však 
nepřicházejí ode Mne, pak se musíte ptát sami sebe, odkud přicházejí? 

Mé svaté Slovo je stále popíráno.  

Během doby, kdy jsem pobýval na zemi, tehdejší kněží, farizeové, dělali všechno, aby se 
mohli se Mnou přít. Při každé příležitosti se snažili chytit Mě za slovo kladením promyšlených 
otázek, abych protiřečil Slovu Božímu, ale neuspěli. 

Mlčel jsem, když se pokoušeli Mě přimět, abych odpověděl na otázky, o kterých věděli, že 
nejsem ochotný na ně reagovat. 

Vidíte, ačkoliv praktikovali své náboženství, účastnili se mnoha složitých ceremonií, oblečení 
do drahých oděvů, chyběla jim jedna věc. Neměli ani gram pokory, neboť si mylně mysleli, 
že kvůli své úloze posvěcených služebníků byli vyvýšeni nad své bratry.  

Mluvili, kázali a vykládali na veřejných místech, podobně jako proroci, svaté Slovo mého 
Otce. Přesto však skutečně nepochopili zaslíbení mého Otce, ani lekce, které jim dal skrze 
proroky. Nebyli ochotni přijmout, že příchod zaslíbeného Mesiáše se uskuteční během jejich 
vlastního života.  

Mysleli si, že tato událost se uskuteční v budoucnosti.  



Cítili se zmatení mými odpověďmi, mým učením a jednoduchým životem, který jsem vedl. 
Přesto se cítili ke Mně přitahováni a stále přicházeli zpět, znovu a znovu, aby Mě napadali. 
Potom se cítili ohroženi mými znalostmi duchovních věcí, skutečností, kterou nemohli popřít.  

Trápili Mě. Odpovídal jsem na jejich otázky podle svaté vůle mého Otce. Když na Mne 
v hněvu ukazovali prstem, zůstal jsem zticha. 

Přes všechna jejich hlásání znalostí Božího Slova, upadli do pasti, nastražené podvodníkem. 
Věřili, že jejich znalosti jsou lepší než mé. 

Stupňovitá hierarchie jejich církve, kterou vytvořili, se podobala královské monarchii. 
Panovník, kterého uctívali, nebyl Bůh, ale jejich vlastní král, jimi ustanovený. Horní stupeň 
byl jen málo ve styku se služebníky nižšího postavení, kteří spravovali jejich lid. A pokud jde 
o chudého, skromného člověka, pro něj měli jen málo času. 

Jak uráželi mého Otce! Jak Mě trýznili! Na svých rukou měli krev mnoha lidí, přesto se stále 
starali, aby v očích veřejnosti vypadali čistě. 

Kvůli svému vzdělání uvěřili, že jen oni mohli správně vykládat Písmo svaté. Mé Slovo 
považovali za rouhání. 

To samé je i dnes. Tak málo mých posvěcených služebníků je připraveno na můj Druhý 
příchod. Jejich potvrzení jako svatých služebníků v mé církvi může vyvolat rozkol, který jsem 
nedovolil.  

Tito v teologii vzdělaní muži s dlouholetými zkušenostmi neporozuměli mému učení, 
proroctví, nebo způsobu, jakým hovořím. 

Vy, kdo zpochybňujete mé Slovo, nebo se snažíte vytvářet rozpory, srovnávajíce je s vaší 
vlastní špatnou znalostí Písma svatého, musíte teď přestat. 

Ničemu jste se nenaučili? Nepřipustíte, že času je málo a že vás připravuji? 

Nepřátel této mé svaté mise k vaší přípravě na můj Druhý příchod je mnoho. 

Útoky jsou prudké. Každou chvíli, na každém rohu, na každém kroku, který udělám skrze 
tato poselství, čelím překážkám. 

Když nepřijímáte můj slib, že přijdu znovu, pak si musíte sami sobě položit otázku: Jaká je 
moje úloha ve jménu Boha? Je to jednoduché rozdávání nejsvětější svátosti? Ne, to není jen 
ta úloha, ke které jste byli povoláni. 

Když takto útočíte na má poselství, necháváte Mě plakat smutkem a zklamáním. 

Nebyli jste snad varováni, abyste byli bdělí, neboť neznáte den ani hodinu mého návratu? Je 
čas, abyste probudili svého ducha, četli Slovo obsažené v Knize mého Otce a pak se modlili, 
abych vám požehnal darem rozlišování. 

Vy, kteří Mě odmítáte, protože jste opatrní a obávající se, že to nejsem Já, váš Ježíš, kdo 
promlouvá, pak vám odpustím. Vím, jak je to těžké, ale časem pocítíte moji objímající lásku. 

Vy, kteří Mi odmítáte naslouchat, jste vinni hříchem pýchy.  



Vy, kteří veřejně odsuzujete mé Slovo, trháte je na kusy a prohlašujete, že má poselství 
přicházejí od Zlého, jste pro Mne ztracení. Jste tak vzdálení, přes vaši arogantní víru, že vaše 
knižní znalost duchovních věcí vás činí více oprávněnými mluvit v mém jménu, musíte vědět 
toto: 

Přiveďte Mi prostou duši s čistým srdcem, která Mě miluje proto, kdo jsem, a připojí se ke 
Mně v ráji. 

Přiveďte Mi duši plnou pýchy, která zplna hrdla křičí Slovo Boží, a Já ji zavrhnu. 

Důvěřujte Mi s pokorným srdcem a Já vás zahrnu milostmi. 

Milujte Mě bez podmínek a v tomto čase poznáte můj hlas. Jste šťastné duše. Přesto jsou 
duše, které se ode Mne vzdálily, po kterých toužím a prahnu nejvíce.  

Ó, přijďte ke Mně, moji posvěcení služebníci. Dám vám Pravdu, protože chci, abyste obnovili 
vaši věrnost ke Mně. Neposlušnost k mému učení a neschopnost přiznat vaši slabost vráží 
mezi nás klín. 

Vy, posvěcení služebníci, kteří se dopustili těžkých hříchů těla, musíte ke Mně přijít, abych 
vás podepřel. Vyznejte své hříchy a Já obnovím vaše duše tak, že budete schopni pomáhat 
zachraňovat jiné duše, než znovu přijdu. 

Musíte naslouchat. Máte-li opravdu pochybnosti, přijmu je. Pokusíte-li se však uškodit mým 
prorokům, budete za to trpět. Bude daleko lepší, když budete mlčet. Musíte ochotně 
naslouchat a pokořit se před mýma očima. Jen pak budete způsobilí zastupovat mé Tělo na 
zemi. 

Váš Ježíš  

625. Nenasadí Mi korunu ze smaragdů, nebo vzácných kamenů 
Neděle, 25. listopadu 2012 v 17:25 
 
Má vroucně milovaná dcero, Já jsem Kristus, Spasitel lidské rasy a brzy si vezmu svou 
korunu, abych konečně vládnul nad zemí. 

Avšak trnová koruna stále ještě zůstává nasazena na mé svaté hlavě, tak dlouho, dokud 
nepřijde Velký den, kdy se konečně posadím na trůn, který Mi slíbil můj Otec. 

Já jsem jediný pravý Král, jediný pravý Bůh, přesto nosím trnovou korunu, tak krutě 
nasazenou rukama nevděčných lidí. 

Nenasadí Mi korunu ze smaragdů, nebo vzácných kamenů. Dokonce ani dnes. Ne, místo toho 
Mě ještě stále zraňují krutým odmítnutím spásy, které jsem pro ně dosáhl, když Mě 
ukřižovali. 

Čekal jsem a čekal, že lidstvo pozvedne své oči a otevře je, aby uvidělo Pravdu. 

Přesto tak málo křesťanů následuje mé učení. Jsou oslabeni vnějšími tlaky a mlčí, když svět 
přijímá hřích jako nějaké dobro. 

Má koruna byla připravena a Já přijdu ve slávě. Každý Mě uvidí, až sestoupím z nebe. 

Tato událost se stane během několika hodin a bude třeba mužů silné víry, aby Mě s jásotem 
přivítali a radovali se. 



Mnozí budou zahanbeni a vystrašení, až Mě uvidí. Dokonce i potom, když Mě poprosí 
o odpuštění, udělám to bez váhání, až do skutečně poslední vteřiny. 

Dejte pozor na ty, kteří budou tvrdit, že jsou Já. To je velmi důležité, neboť Já přijdu v tomto 
jediném dnu. 

Nebudu kráčet po zemi jako člověk, neboť to můj Otec nedovolil. Nenechejte se takovým 
mužem oklamat. 

Má vláda je blízko a nechť vědí všichni, kdo nedovedli uznat Mě, moji existenci, nebo 
proroctví obsažená v Knize mého Otce, že ji nic nemůže zastavit. 

Satan a ti, kdo ho následují, nemají nade Mnou žádnou moc. Jediná moc, na které záleží, je 
moc Boha, který miluje všechny své děti. 

Připravujte se na mé nové království a radujte se. Těšte se na tento den, neboť to bude den, 
kdy navždy skončí všechno lidské utrpení. 

Jen ti, kteří následují mé učení, poznají můj Nový ráj. 

Moji stoupenci musí utvořit modlitební kruh pro záchranu duší těch, kdo dokonce ani 
v Poslední den ke Mně nepřijdou. 

Prosím, modlete se modlitbu modlitební kampaně (*) za milost ochrany před plameny pekla 
pro ty, kdo nemají sílu si sami pomoci. 

Váš Ježíš 

(*) litanie (2) 

626. Ti, kdo se budou řídit Božími zákony, budou démonizováni a bude po nich 
pátráno 
Neděle, 25. listopadu 2012 v 18:45 
 
Má vroucně milovaná dcero, moji stoupenci si musí uvědomit, že zkoušky, které snášejí 
v mém jménu, je učiní silnějšími. 

Všem, kteří naslouchají a řídí se těmito svatými poselstvími, říkám – nikdy se nesmíte nechat 
zdeptat útoky jiných lidí. 

A i když uspějí a budou po vás dupat a potom kopat, až budete bezbranně ležet, vězte, že 
vás znovu pozdvihnu. Pokaždé budete silnější a váš strach menší. 

Modlete se za tyto lidi, protože to není jejich vina. Byli využiti podvodníkem, aby vás odvrátili 
od této mise. 

Nyní vám musím oznámit, že mé milosrdenství bude brzy vylito na lidstvo jako plamen ohně 
a zaplaví duši každého člověka. Až se to stane, svět se změní v pokojnější místo. Mnoho lidí 
se obrátí, a to je dobré. Ale antikrist přijde jako noční bouře a odstraní tento pocit míru. 

Naruší životy lidí, i když si zpočátku ničeho nevšimnou. Stane se velmi mocným světovým 
vůdcem a nesmíte se mu nikdy dívat do očí. Sklopte oči. Vložte veškerou svou důvěru ve 
Mne a modlete se, aby ti, které infikoval, mohli být zachráněni. 



Tak jako na každou blížící se bouři, o které víte, musíte se dobře připravit. Nenechejte 
žádnou část vašeho domu bez ochrany. Připravte se na zlé časy. Chraňte sebe a svou rodinu 
před zlem. Šelma dala tomuto muži mnohé schopnosti, a tak se musíte před ním chránit, 
neboť by byl schopen poskvrnit vaši duši. 

Svou zkaženost bude před vámi pečlivě skrývat a vy byste mohli, pokud nebudete připraveni, 
padnout do jeho pasti. 

Bitva mezi dobrem a zlem se uskuteční souběžně na zemi, i mimo ni. 

Problém tohoto konfliktu spočívá v tom, že ti na straně antikrista a falešného proroka budou 
vnímáni jako strůjci velkého dobra ve světě. 

Ti, kdo se budou řídit Božími zákony, budou démonizováni a bude po nich pátráno. 

Budete muset uprchnout do mých úkrytů. Mé Nejsvětější Srdce vylije na vás do poslední 
kapky svou Krev pro vaši ochranu. 

Nikdy nebuďte zklamáni. Nikdy se neciťte opuštění. Spojil jsem vás všechny dohromady 
skrze tuto a jiné mise. Časem všichni, kdo se řídí pokyny, které dávám skrze všechny pravé 
proroky a vizionáře, pomohou zachránit miliardy duší. 

Necelých dvacet miliónů z vás může svou vytrvalostí, zkouškami, utrpením a modlitbami 
zachránit většinu lidstva. 

To vám slibuji. 

Modlete se, modlete se, modlete se za všechny vaše bratry a sestry. Neboť sjednoceni, 
staneme se všichni částí mého nového království, a všechno bude dobré. 

Nepochybujte o tom, avšak musí být ještě vykonáno mnoho pro obrácení lidské rasy. 

Nebude to snadný úkol, ale moc a milosti, které udělím této misi, zajistí, aby svatá vůle 
mého Otce mohla být naplněna tak, jak má být. 

Váš Ježíš 

627. Moji kněží, nesmíte mě urážet tím, že mě budete prohlašovat za lháře 
Úterý, 27. listopadu 2012 v 20:08 
 
Má vroucně milovaná dcero, musím vám vysvětlit, že mnozí z vás, kteří tvrdě pracují na 
získávání stoupenců a šíření mého svatého Slova, budou napadáni jako nikdy dříve 
samozvanými znalci, kteří odmítají tato poselství jako bezvýznamná. 

Jiní, kdo na vás také budou útočit, řeknou, že nejste oprávněni hlásat mé Slovo, nebo 
vydávat je za Pravdu. 

Nakonec vám budou hrozit jistí posvěcení služebníci mé církve a budou požadovat, abyste 
přestali s touto činností, protože je vaše práce uráží. 

Řeknou, že tato poselství nejsou od Boha. 



Podezírají je, že pocházejí od zlých sil. Řeknou, že jsou v rozporu s učením mé církve. Říkám 
jim toto: 

Která část mých poselství vám působí takový srdcebol? Proč nemluvíte pravdu, když 
kritizujete mé Slovo? 

Proč se chvástáte znalostmi duchovních záležitostí, které, jak říkáte, převyšují moje znalosti? 

Mluvíte ve jménu mého Těla na zemi, mé církve? Pokud ano, tak jsem vás k tomu svým 
vikářem nezmocnil. 

Je vaše intenzivní kampaň, směřující k odmítnutí těchto poselství, založená na vašem 
vlastním úsudku a osobních názorech? 

Vyhledáváte chyby a pak hrozíte vašemu stádu, že budou-li číst mé Slovo, budou uvedeni v 
omyl. 

Říkáte, že mé svaté Slovo musí být odmítnuto, a pak říkáte mým následovníkům, že je jejich 
povinností udělat totéž. 

Proč se bojíte Krále, jemuž jste zasvětili život? 

Mě se obávat nemusíte, a přesto vám je mé Slovo nepříjemné. 

Na světě je mnoho samozvaných, nepravých proroků, kteří potřebují mnoho modliteb. 
Ti však, kteří jsou praví, budou vaším cílem nejčastěji. Jsou to moji praví proroci, kteří 
vzbuzují nevoli kněží, kteří stále si ještě nejsou jisti cílem této mé svaté mise. 

Buďte opatrní, pokud jde o toho, koho napadáte, šíříte zášť, nepravdy a vytváříte pomluvy, 
protože k tomu jsem vám nedal oprávnění ani Já, ani má církev. Moji kněží, nesmíte Mě 
urážet tím, že Mě budete prohlašovat za lháře.  

V den, kdy vám bude odhalena Pravda, pocítíte velkou hanbu. 

Musíte složit zbraně a vzdát se veškeré nenávisti a hněvu, které vás právě trápí. Pak se 
podívejte, co se vám přihodilo. Satan vás oklamal do té míry, že vaše ústní a psané útoky na 
toto dílo jdou už za hranici toho, co se od vás, jako kněze, očekává.  

Proč se to stalo? Proto, aby se tato mise zdržela a lidé byli odvedeni od mých modliteb, 
seslaných z nebe k záchraně duší. 

To, co děláte, je pokus zastavit Mě, vašeho Ježíše, v mém plánu na záchranu lidstva. 

Je to velmi vážná urážka vůči Bohu. 

Zde je modlitba modlitební kampaně (86), která vám pomůže odpovědět na mé volání 
a uvolní vás z muk pochybností:  

Osvoboď mě od muk pochybností 

"Přicházím před Tebe zmatený, nejistý a rozmrzelý, drahý Ježíši, protože jsem znepokojen 
Pravdou, kterou hlásáš v těchto poselstvích. 

Odpusť mi, jestli jsem Ti ublížil. 



Odpusť mi, že Tě neslyším. 

Otevři mé oči a ukaž mi, co potřebuješ, abych pochopil. 

Úpěnlivě Tě prosím, dej mi sílu Ducha Svatého, aby mi ukázal Pravdu. 

Miluji Tě, drahý Ježíši, a prosím Tě, abys mě osvobodil od muk pochybností. 

Pomoz mi, abych odpověděl na tvé volání. 

Odpusť mi, jestli jsem Tě urazil a přiveď mě blíže k tvému srdci. 

Veď mě ke tvému novému království a uděl mi přízeň, abych skrze mé vlastní utrpení 
a modlitby Ti mohl pomoci zachránit duše, tak drahé tvému Nejsvětějšímu Srdci. Amen." 

Váš Ježíš 

628. Bez ohledu na to jak je váš pozemský majetek pro vás důležitý, nemá 
žádnou hodnotu 
Středa, 28. listopadu 2012 v 19:40 
 
Má vroucně milovaná dcero, během změn, které velmi brzy ve světě propuknou, nesmíte 
nikdy zapomínat, že to byl Bůh, kdo stvořil tento svět a že On sám svou rukou a mocí 
přivede svět ke konci způsobem, který znáte. 
 
Žádná vláda, žádný vůdce, nebo člověk nemůže ovládat život nebo smrt lidí, neboť jen Bůh 
může rozhodnout, kdy může duše opustit tělo. 

Bez ohledu na to jak je váš pozemský majetek pro vás důležitý – nemá žádnou hodnotu. 
Přesto mnoho lidí stráví většinu svého života honbou za snem o slávě, majetku a hromadění 
hmotných věcí, které jim mohou být kdykoliv odňaty. 

Proto takové duše, se kterými mám hluboký soucit, trpí ztrátou majetku. Dopustím, aby byly 
zbaveny všeho, abych je tak mohl očistit. 

Mnozí lidé na světě ztratili mnoho kvůli korupci a chamtivosti organizací. I přesto, že 
potřebují mít co jíst a kde bydlet, dovoluji toto utrpení. 

Neboť teprve potom se tito postižení obrátí ke Mně o pomoc. Je to způsob očisty, takže 
člověk potom může přede Mne předstoupit v pokoře, vlastnosti nezbytné pro vstup do mého 
království. 

Nebojte se, když se ocitnete v takové situaci. Bude to jen na chvíli a je to výsledek vašeho 
vlastního jednání. Časem bude všechno dobré. Bude to doba k úvaze o vaší budoucnosti 
a o místě, které mám pro vás připraveno v mém Novém ráji. 

Právo jít se Mnou si musíte zasloužit. Váš pobyt na zemi je dočasný. Mnoho duší, které vidí 
svět jako místo materiálních zázraků, musí pochopit, že jsou jen letmým odleskem hojných 
a nádherných darů, které čekají na všechny, kteří budou žít v nové nádherné éře. 

Váš čas zde je proniknut utrpením, nespokojeností, nenávistí a beznadějí kvůli přítomnosti 
Satana. 



Nemůžete ho vidět, ale on a jeho padlí andělé jsou všude a každý den podněcují, ponoukají 
a pokoušejí lidstvo. 

Mnoho lidí nemůže přijmout skutečnost jejich existence, a to je velmi znepokojující. Přesto 
mnozí nepopřou, že mohou pociťovat nenávist, když jsou obětí hněvu jiné osoby. Nenávist 
může přicházet jen z jednoho zdroje. Není to něco, co existuje samo o sobě. Vylévá se 
z tlamy šelmy. 

Duše zůstávající otevřené kvůli nepřijetí existence hříchu, se stávají snadným cílem Zlého. 
Budou vtaženy do pokušení, které jim předkládá, obvykle skrze hříchy těla. Tyto duše jsou 
snadnou kořistí a nevytrpí tolik jako ty, které mu odolají. Duše milující Mě, svého Ježíše, 
a které se řídí mým učením s pokorným srdcem, jsou ty, na něž se Zlý zaměřuje nejvíce. 

Jsou to duše, nad kterými Satan vítězí velmi obtížně. Jsou to tytéž duše, jejichž modlitby 
a utrpení pro Mne způsobují, že se Zlý svíjí a skučí v bolesti. 

Pouze pro vytrvalost a odolnost vás, kteří Mě milujete, lze odolat jeho sevření, slábnoucí 
každou hodinou díky této misi. 

Jste-li slovně napadeni z neznámého důvodu, nebo když jste pomlouváni v mém jménu, pak 
vězte, že vaše modlitby zachraňují duše. 

Prosím, během těchto útoků mlčte, neboť když vašim útočníkům odpovíte, dodáte více síly 
Zlému.  

Buďte silní, moji milovaní stoupenci, kvůli Mně. Podepřu vás a vaše utrpení brzy skončí. 

Váš milovaný Ježíš 

629. Matka Spásy: Milující Bůh by nevyvolal konflikt, ani by nebyl příčinou 
rozdělení 
Čtvrtek, 29. listopadu 2012 v 15:20 
 
Mé drahé děti, musíte se nyní modlit za všechny Boží vizionáře ve světě. Hodně trpí a uvnitř 
i vně jejich misí byla vyvolána nesvornost. 

Mnozí lidé je odmítají. Ještě více jich odmítá ty vizionáře a proroky, kteří své mise oznámili 
světu. 

Milujete-li opravdu mého Syna, musíte být jednotní jako jeden. Nesmí být ponechán žádný 
prostor pro žárlivost, pomluvu, nebo nenávist mezi vámi. Když se to stane, pak Zlý vás 
pokoušel, abyste odmítli nikoliv proroka, ale svaté Slovo mého Syna. 

Toto je čas, v němž nesmíte dovolit žádné rozdělení k vytvoření bariéry mezi těmi, kteří 
následují učení mého Syna. 

Kde je rozdělení, tam je rozptýlení. To zastavuje proud modliteb a zdržuje vás v pomoci 
zachraňovat duše. 

Milující Bůh by nevyvolal konflikt, ani by nebyl příčinou rozdělení. Pomlouvat jiné ve jménu 
Boha je hřích v očích mého Otce. 

Když tak jednáte, urážíte mého Syna, který vždy říkal, že musíte milovat jeden druhého jako 
bratra a sestru. 



Když používáte jméno mého Syna k pošpinění pověsti ostatních, musíte prosit mého Syna 
o odpuštění. 

Nadešel čas, abyste byli silní a uctívali mého Syna tím, že si vzpomenete na všechno, co vás 
učil. 

Ve světě nyní uvidíte mnoho předpověděných událostí. 

Už není čas k rozdělení mezi těmi, kdo uctívají mého Syna. 

Křesťanům bude brzy vnuceno rozdělení. To je důvod, abyste se sjednotili a stali se silnou 
armádou, hodnou k hlásání Božího Slova. 

Rozdělením budete vtaženi do prázdnoty, kde vaší církvi budou vnuceny pohanské zákony. 

Když vyvoláte rozdělení, pak už nemůže být jednota. 

Jen silní ve víře a sjednocení se srdcem mého Syna půjdou kupředu v armádě mého Syna. 

Vaše milovaná Matka 
Matka Spásy 
 
630. Jakmile bude svoboda slova zrušena, pravda bude tajena 
Pátek, 30. listopadu 2012 v 15:55 

Má vroucně milovaná dcero, nyní se naplňují proroctví, ve kterých svoboda národů, dovolující 
jim mluvit bez omezení, končí. 

V mém poselství ze dne 1. ledna 2011, jsem vám řekl, že hlas lidu prostřednictvím médií 
bude lidstvu tajen a odebrán.  

Až svobodný hlas médií bude umlčen, pak budete vědět, že žijete v diktatuře. 

Mnohé změny budou národům vnuceny prostřednictvím kontroly médií. Jakmile bude 
svoboda slova zrušena, Pravda bude utajena. Potom národy, jeden za druhým, budou 
krmeny lžemi, diktovanými pohany. 

Kniha Pravdy je dána světu, aby lidé pocítili Boží lásku, byli vedeni k Pravdě a našli tak 
svobodu. 

Svoboda vlastní volby je vám právě odebírána elitní skupinou. Jste jako beránci jdoucí na 
porážku a mnozí z vás budou zavedeni na scestí a stanou se slepými k Pravdě. 

Svoboda je darem, který dostal každý člověk od Boha, který respektuje svobodnou vůli svých 
dětí. 

Mnohá rozhodnutí činíte vaší svobodnou vůlí. Nad některými volbami se můj Otec mračí, 
přesto se však do vaší svobodné vůle nikdy nevměšuje, nebere vám ji, a také vám ji vzít 
nechce. 

Otroci Satana budou vždy útočit na vaši svobodnou vůli. Provádí to tak, že pokoušejí národy, 
aby vzaly svobodu těm, nad nimiž vládnou. Dělají to z mnoha důvodů. 

První důvod je udělat z vás otroky pro jejich vlastní sobecký prospěch. Druhý je ovládat růst 
obyvatelstva. Třetí důvod je vymazat všechny stopy Boha. 



Od mé smrti na kříži byl tento plán uskutečněn v mnoha zemích. Přesto se západnímu světu 
podařilo, aby zůstal svobodný od diktatur, jak jen to bylo možné. To vše se nyní změní. 

Každý národ bude pod nadvládou jiného. Budou mezi sebou bojovat o moc. Mnohé národy 
začnou zavádět zákony, směřující ke komunismu. 

Pak přijde doba, kdy rudý drak a medvěd všechny ovládnou, ale mnoho lidí si to neuvědomí, 
protože mnohé o této diktatuře zůstane veřejnosti skryto. 

Vězte toto: až pokusy vymazat Boží jméno zapustí kořeny a vy se stanete otroky lží, pak 
udeří ruka mého Otce. 

Třetina světa bude vyhlazena a Boží zásah bude trvat až do Posledního dne. 

Ke zmírnění špatných zákonů, které budou zavedeny ve vašich zemích, kde vám Pravda bude 
utajena, musíte se modlit tuto modlitbu modlitební kampaně (87), za ochranu národů od zla. 

Ochraňuj náš národ před zlem 

"Ó, Otče, ve jménu tvého Syna, zachraň nás před komunismem. 

Zachraň nás před diktaturou. 

Ochraňuj náš národ před pohanstvím. 

Nedej ublížit našim dětem. 

Pomoz nám vidět Boží Světlo. 

Otevři naše srdce k učení tvého Syna. 

Pomoz všem církvím, aby zůstaly věrné Božímu Slovu. 

Snažně Tě prosíme, uchraň naše národy od pronásledování. 

Nejdražší Pane, pohlédni na nás s milosrdenstvím, nehleď na to, jak jsme Tě urazili. 

Ježíši, Synu člověka, pokryj nás svou vzácnou Krví. 

Vysvoboď nás z nástrah Zlého. 

Úpěnlivě Tě prosíme, drahý Bože, zasáhni a zastav zlo, které se nyní chystá pohltit svět. 
Amen." 

Modlete se, modlete se, modlete se, neboť srdce mého Otce je zlomeno rychlostí, s jakou 
jsou hříšné zákony v tomto čase zaváděny v každém národu na zemi. 
 
Doufejte. Modlete se a důvěřujte Mi, aby toto zpustošení mohlo být zmírněno. 

Modlete se, aby co nejvíce Božích dětí mělo oči stále otevřené a zůstaly věrné Pravdě mého 

učení. 

Váš Ježíš 
 
631. Nepřátelé Židů ve všech národech se spojí, aby rozdrtili Izrael 



Pátek, 30. listopadu 2012 v 22:20 

Má vroucně milovaná dcero, čas proroctví předpověděných ve Starém zákonu vztahujících se 
k osudu Židů, se brzy stane očividný. 

Můj vyvolený národ bude trpět 

Židé, kteří odmítli smlouvu s Bohem ustanovenou Mojžíšem, budou trpět, jako trpěli po 
staletí. Jejich moc nad zemí jejich předků jim bude odňata a jediné řešení bude podpis 
smlouvy, jíž se stanou otroky antikrista. Můj vyvolený národ bude trpět stejně jako Já 
a dostane se jim jen málo soucitu. 

Se Židy bude zacházeno hůř, než tomu bylo během genocidy za Druhé světové války. 

Soužení, jak bylo předpověděno, bude v Izraeli jasně viditelné. 

Kvůli Izraeli se válečné konflikty vystupňují ve chvíli, kdy se stane obtížné určit, kdo je 
skutečný nepřítel. 

Mírová smlouva bude podepsána brzy potom a mírotvorce vystoupí na jeviště světa. 

Evropská unie potlačí všechny stopy Boha 

Šelma s deseti rohy, kterou je Evropská unie, potlačí všechny stopy Boha. 

Nyní je čas připravit se na jejich krutost, která bude neslýchaná, až dojde k zákazu 
křesťanství. 

Jak budou pyšní, když ten malý, schovaný mezi nimi, povstane a bude se vychloubat svou 
mocí. Budou tleskat ustanovenému vůdci nové církve a jeho moc se rozšíří do celého světa. 

Bude se to vyvíjet rychle a vy, moji posvěcení služebníci, kteří nepřijímáte pravdu tohoto 
proroctví, musíte vědět následující: 

Pokud se přizpůsobíte novým zákonům Říma, městu, kterého se zmocní lhář a služebník 
antikrista, stanete se zajatci nového režimu. Až uvidíte, jak je svátost nejsvětější eucharistie 
upravována a změněna k nepoznání, pak vězte, že to bude vaše příležitost odvrátit se od 
tohoto zkaženého režimu. 

Má církev je neomylná. Zůstane neomylná. Avšak když ostatní uvnitř mé církve se vzepřou 
mému učení a pozmění nejsvětější svátost, budou z mé církve vyvrženi. Nový režim, jenž 
nepochází z Boha, bude omylný, neboť nebude reprezentovat Pravdu. Křesťané se mohou 
držet pouze mého učení. 

Budete-li následovat umělé náboženství, nebudete moci sami sebe nazývat křesťany. Každý, 
kdo říká, že má církev je neomylná, má pravdu. 

Každý, kdo prohlašuje, že patří k nové církvi, kde moje učení bylo změněno a mé svátosti 
zakázány, bude žít ve lži. 

Bude to velmi těžký čas pro mé posvěcené služebníky, neboť se musí řídit zákony 
ustanovenými mou církví. Říkám vám nyní, že v tom musíte pokračovat. Jakmile však mé 
svátosti budou znesvěceny, následujte jen moji pravou církev. Potom už pouze služebníci, 
kteří následují Pravdu, mohou tvrdit, že vedou můj lid podle pokynů ustanovených Mnou 
během mého pobytu na zemi. 



Vzestup pohanství 

Vzestup pohanství se rozšíří po celé zemi a bude vzbuzovat falešný pocit míru. Potom uvidíte 
vzrůst nekritického obdivu k celebritám a fanatickou zanícenost spiritualitě hnutí New Age 
a satanského kultu, maskovaného jako moderní psychologická terapie. Tehdy bude 
zbožňování sama sebe nejdůležitějším rysem hodným následování. 

Sexuální nemorálnost bude narůstat v míře, v jaké bude zesilovat bitva u Armagedonu. 

Potraty a vražda budou tak běžné, že mnozí se stanou neteční k jakémukoliv pocitu soucitu 
k těm, kteří jsou zranitelní. 

V této době bude moje armáda neochvějně pokračovat ve své misi za záchranu duší. Nic ji 
nemůže zastavit a každá hodina jejích modliteb zmírní mnoho utrpení ve světě. 

Židům říkám toto: Trpěli jste, protože jste selhali a neposlouchali Boží Slovo od proroků. Brzy 
však konečně přijmete Pravdu Mesiáše. Potom se také vy připojíte k mé armádě, v pochodu 
k vítězství nad antikristem. 

Budete trpět právě tak jako Já, jak bylo předpověděno. Davidův dům bude mít svůj den 
vítězství v den, kdy pozvednu Nový Jeruzalém z popela. Až vyvstane mé nové království, král 
pohanského světa a jeho služebníci budou obráceni v prach. 

Můj slib, že přijdu a dovedu vás do království mého Otce, je blízko naplnění. Dávám vám 
svou lásku a svou věrnost jako váš zaslíbený Mesiáš, slíbený vám už tak dávno. 

To je vaše dědictví. Když jsem byl ukřižován, neodmítli jste Mne, vašeho Ježíše. Odmítli jste 
Boha. 

Já jsem Bůh. Já jsem cesta, po které vstoupíte do Nového ráje. Přijměte moji ruku, neboť 
vás miluji a odpouštím vám. Vy jste můj lid a Já přicházím pro vás. 

Váš Ježíš 

 

632. Všechny národy světa jsou spojeny jako jeden národ s Bohem. Všechny jsou 
částí stejné rodiny. 
Sobota, 1. prosince 2012 v 19:45 
 
Má vroucně milovaná dcero, když vkládám lásku do srdcí vašich rodičů, dá vám jen slabý 
odlesk lásky, jakou Já mám k vám ve svém srdci. 
 
Dítě, které je živeno čistou láskou svých rodičů, je požehnané, neboť ta je odleskem lásky, 
kterou Bůh chová ke všem svým dětem. 

Má láska je zejména přítomná v srdci rodiny, neboť láska, která ji utváří, se stává 
připomínkou mé svaté rodiny. 

Všechny národy světa jsou spojeny jako jeden národ s Bohem. Všechny jsou součástí stejné 
rodiny. V některých rodinách je hodně lásky a všechny děti žijí v souladu se svými rodiči. 

Jiné rodiny jsou rozdělené, kde děti bloudí a upadají do beznaděje. 

Když dítě sejde z cesty Pravdy a chová se svéhlavě a vzdorovitě, způsobí ve své rodině 
mnoho neklidu. 



Když trpí závislostí na hříšném potěšení těla, způsobuje svým rodičům hrozné soužení. 

Když jim nedovoluje a odmítá jejich pomoc, jsou nejen zarmouceni a zklamaní, ale i upadají 
od starostí do nemocí. 

Když se obrací zády ke svým bratrům a sestrám, působí jim bolest a zármutek a jejich 
odmítáním odmítá celou svou rodinu. 

Takto narušená rodina, byť jednotná, až na vzdorovitého syna, nenachází pokoj. 

Rodiče by obětovali cokoliv, jen aby zachránili své nebohé pomýlené dítě od zničení jeho 
naděje na šťastný život. 

To platí i pro děti Boha, odmítající jeho ruku lásky a milosrdenství. Zarmucují Ho až k pláči 
žalem. 

Moji následovníci, kteří znají takové ztracené duše bloudící světem a hledající útěchu ve 
věcech, jež nejsou od Boha, také cítí zármutek ve svých srdcích. Také pociťují strach, 
protože vědí, že pokud tyto nebohé duše nebudou prosit Mě, svého Ježíše, abych je 
zachránil, budou navždy ztracené. 

Moje živá církev na zemi, kterou tvoří všichni moji následovníci, Mi musí pomoci zachránit 
každou jednotlivou duši. 

Bez úplné Boží rodiny to bude bolestné shledání, kdyby i jen jediná duše byla pro Mne 
ztracená. 

Tvoříme jednotu, všechny Boží děti. Přiveďte Mi svými modlitbami takové duše mezi vámi, 
včetně těch, které nepřijímají existenci Boha a těch, které jsou tak propadlé svým hříšným 
životům, že z nich nemohou snadno uniknout. 

Pak Mi přiveďte duše zbloudilých hříšníků, kteří padají do každé léčky, nastražené Zlým. 

Tam, kde je na straně mých stoupenců vůle k pomoci zachraňovat duše, znásobím jejich 
počet tisíckrát. To vám slibuji. Vaše úsilí nebude marné. Každé utrpení, které snášené s 
ochotou v mém jménu a které Mi nabídnete, bude použito k záchraně velké části lidstva. 

Milujte svou rodinu, jako Já miluji vás. Milujte vaše bratry a sestry, jako by byli z vaší vlastní 
rodiny a Já vás obdařím mnoha milostmi. 

Milujte vaše nepřátele a dokažte to tím, že se za ně budete modlit, a Já zachráním jejich 
duše. 

Váš Ježíš 

633. Plamen lásky uhasí oheň nenávisti 
Neděle, 2. prosince 2012 v 17:40 
 
Má vroucně milovaná dcero, jen tehdy, když se stáváš terčem nenávisti, můžeš skutečně 
pochopit moc, jakou má Zlý nad lidstvem. 

Nenávist způsobuje Satan, který tak pokouší lidi k obrácení proti jejich bratrům a sestrám. 



Nenávist plodí nenávist. Když jeden nenávidí druhého, je to obvykle způsobeno hněvem. 

Hněv může být následkem různosti názorů. Pokud není ovládán, může se velmi rychle 
proměnit v nenávist. 

Když někdo zaútočí na jinou osobu, organizaci nebo národ kvůli různosti v názorech, může to 
během krátké doby vyvolat příval nenávisti. 

Z toho důvodu naléhám na všechny, kteří jsou terčem takového hněvu, aby za všech 
okolností zachovali důstojnost. I když vás dokonce někdo urazí tváří v tvář, nebo za zády, 
musíte být opatrní a vyhnout se sporu. Učiníte-li tak, budete pokoušeni k hříchu. 

Satan podněcuje lidi k hněvu. Pak ho využívá, aby jej vyvolal u další osoby, a tak to 
pokračuje, dokud nenávist neovládne obě strany. 

On, Zlý, podněcuje k nenávisti, aby tak mohl způsobit rozdělení. 

Rozdělení je opakem jednoty. Jednota je Bohem udělená milost. Když jsou lidé jednotní 
a mají úctu jeden k druhému, je mezi nimi láska. Láska je Bůh, a je to tedy Bůh, kdo jim 
vnuknul tuto jednotu. 

Satan používá nenávist, aby způsobil rozkoly v národech, rozpady manželství, vraždy, aby se 
rozmáhaly kruté zločiny. Až bude Satan poražen, tehdy bude nenávist s konečnou platností 
vyhnána a nebude už více na světě existovat. 

Láska může nenávist zmírnit. Když někdo vůči vám chová hněv, musíte se pokusit odpovědět 
s láskou. Může to být pro vás velmi těžké, ale s mou pomocí uvidíte, že nenávist může být 
rychle zmírněna. 

Plamen lásky uhasí oheň nenávisti. Zahladí ji. Láska je Bůh, a protože Bůh má velkou moc 
nad šelmou, je to řešení jak vyhnat šelmu z vašich životů. 

Chce to velkou odvahu, abyste se jako oběť vzepřeli nenávisti. Když budete jednat tak, jak 
od vás žádám, a budete ke Mně volat, abych vám dodal odvahu, pak nenávist můžete 
porazit. 

Váš Ježíš 

634. Volám lidstvo, aby se připravilo na mé velké milosrdenství 
Pondělí, 3. prosince 2012 v 19:05 
 
Má vroucně milovaná dcero, celou tvou silou a odvahou volám lidstvo, aby se připravilo na 
mé velké milosrdenství. 
 
Vyzývám ty z vás, mající pokorné srdce a čistou duši, aby se modlili za duše těch, kteří 
zemřou během Velkého varování. 

Jak jen potřebují vaše modlitby! Jak Já jen potřebuji vaše utrpení! Oba tyto dary, které Mi 
věnujete, pomohou zachránit ty, kteří nemohou být zachráněni z jejich vlastní svobodné 
vůle. 

Až se plameny mého milosrdenství vylijí na celou zemi, budou se mnozí radovat, ale 
pro hříšníky nastane čas bolesti, neboť oni Mě kvůli své pýše nebudou schopni prosit 



o odpuštění. Jejich očista bude bolestivá a budou muset hodně trpět, aby se v mých 
očích vykoupili. 

Srdce bezbožných lidí budou rozervána a mnozí v hrůze ve svých duších padnou přede Mnou 
v agonii. Dejte jim vědět, že i když podstoupí hodně útrap, miliardy z nich se stanou čistými 
srdcem i duší. Potom budou plně připraveni na Velký den mého příchodu. 

Má dcero, zkoušky mých následovníků budou před Varováním narůstat a budou těžší. 

Když Mi nabídnete tato utrpení, zachráním milióny duší. Prosím, nevěnujte Mi soužení 
neochotně, protože navzdory všemu budou velké zázraky dány těmto nevděčným lidem beze 
studu v jejich srdcích nad hanebnostmi, jimiž jsou vinni. 

Nikdo nebude ušetřen pohledu na stav své duše, tak jak se jeví mým očím. 

Až uvidí politováníhodný stav svých duší, budou hluboce zahanbeni. Těm, kteří budou 
upřímně litovat svých urážek proti Bohu, bude odpuštěno. Bude třeba, aby podstoupili očistu, 
kterou musí přijmout s pokorou. 

Mnoho, mnoho duší přijme moji ruku milosrdenství, přesto duše, které se dopustily 
smrtelného hříchu, budou tak zatvrzelé, že se budou mému milosrdenství vyhýbat. V době po 
Varování se musíte za tyto duše modlit tuto modlitbu modlitební kampaně (88): 

Za duše po Varování 

"Ó, Nejsvětější Srdce Ježíšovo, prokaž milosrdenství nám všem ubohým hříšníkům. 

Osviť zkamenělá srdce, tak zoufalá v jejich touze po vedení. 

Odpusť jim jejich nepravosti. 

Pomoz jim, skrze tvou lásku a milosrdenství, nalézt v jejich srdcích způsob, jak uchopit tvůj 
velký dar spásy. 

Úpěnlivě Tě prosím, odpusť všem duším, které odmítají Pravdu Boha. 

Pokryj je tvým Světlem, drahý Ježíši, aby je oslepilo vůči zlobě a léčkám ďábla, který bude 
zkoušet oddělit je od Tebe na věky. 

Snažně Tě prosím, abys dal všem Božím dětem sílu být vděčnými za tvoje velké 
milosrdenství. 

Prosím Tě, abys otevřel dveře do svého království všem ztraceným duším, jež bloudí po zemi 
ve stavu bezmoci a beznaděje. Amen." 

Jděte, moji stoupenci a držte se mých pokynů k přípravě vašich duší na mé Boží 
milosrdenství. 

Váš Ježíš 

635. Matka Spásy: Jako Matka Spásy pomohu vám a vašim rodinám zasvětit se 
mému Synu 
Středa, 5. prosince 2012 v 20:40 
 
Mé dítě, řekni mým dětem, aby volaly ke mně, ke své milované Matce, abych je v tomto čase 
ochránila od zmatku a tísně. 



Moje Neposkvrněné Srdce je útočištěm, kam se musíte uchýlit, abyste skrze moji přímluvu 
mohli obnovit vaši víru a důvěru v mého Syna. 

Přijdu vám na pomoc a mé slzy lásky a soucitu budou kanout pro každého z vás a ve svém 
srdci naleznete pokoj. 

S mou pomocí, o kterou musíte denně usilovat, vám můj Syn dá potřebné milosti, abyste byli 
hodni jeho velkého milosrdenství. 

Nikdy neváhejte ke mně volat, protože můj Syn mi dal mimořádný dar. 

Pomohu vám připravit duši tak, aby byla příjemná mému Synu. 

Moje pomoc vás posílí a budete vnímat blízkost mého Syna, která vám bude takovou 
útěchou, že se ke mně znovu vrátíte, abych vás mohla udržet v bezpečí. 

Jako Matka Spásy pomohu vám a vašim rodinám zasvětit se mému Synu, Ježíši Kristu. 

Nesmíte se nikdy mého Syna obávat, bez ohledu na to, jak jste hřešili, neboť On vždy doufá 
a čeká, že Ho zavoláte. Jeho milosrdenství je mimo vaše chápání. 

Mé drahé děti, nesmíte si nikdy modlitbu ztěžovat. Všechno, co potřebujete dělat, je mluvit k 
mému Synu a volat mě, abych vám pomohla vás k Němu přivést. 

Vaše Nebeská Matka 
Matka Spásy 
 
636. Falešný prorok již naplánoval, jak převezme úřady uvnitř katolické církve 
Pátek, 7. prosince 2012 v 18:45 

Má vroucně milovaná dcero, jak se blíží chvíle, kdy se falešný prorok dá poznat, byly jím 
a jeho skupinami učiněny přípravy k odsouzení těchto poselství. 

Mnozí falešní proroci pronikli mezi mé následovníky v každém koutu [země]. To způsobí 
nejen zmatek, ale také odvrátí ode Mne mé děti. 

Zatímco vy budete stále odmítáni frakcemi uvnitř mé církve, oni Mi budou vzdorovat 
prohlášením, že přijdou jiní samozvaní proroci, kteří přinesou lidstvu Pravdu. 

Jeden z mých posvěcených služebníků, tak jako před ním Jidáš, Mě zradil. Bude jako trn ve 
vašem boku. 

Přibíjení mé církve na kříž v jejích posledních dnech začíná, a proto všechno, co se stalo 
během mého utrpení, se bude na zemi opakovat. 

Nejprve bude odmítnuto mé svaté Slovo. 

Potom můj poslední prorok bude zrazen v přítomnosti mé nejsvětější eucharistie. Tebe, moje 
dcero, prohlásí za podvodnici jeden z těch falešných proroků, který to učiní v katolické církvi 
přímo před mým svatostánkem. 

Jejich rouhavá slova budou chválit nepřátelé Boha, odění posvátnými rouchy. 



Během tohoto času se dají poznat mnozí falešní proroci, aby svým hlasem přehlušili ten můj. 
Jeden z nich se tě potom pokusí zničit. 

Ruka mého Otce udeří na ty, kteří ublíží jeho prorokům, poslaných, aby připravili svět na můj 
Druhý příchod. 

Žel, mnoho nebohých duší bude svedeno. Má dcero, problém není v tom, že tě odmítnou, ale 
v tom, že zabrání jiným, aby byli zachráněni. 

Vyzývám všechny z vás, kteří Mě milují, aby pozorně naslouchali slovům falešných proroků. 
Pozorujte, jak je kněží nebudou zpochybňovat, jak budou jimi propagovány a jak jim bude 
dovoleno kázat lži z kazatelen v domech mého Otce. 

Tyto události budou šířeny, a jak bylo předpověděno, připraví tak cestu falešnému proroku, 
který se bude brzy dožadovat jeho trůnu. 

Ohavnost, která zasáhne katolickou církev, bude podpořena prací antikrista. 

Tento muž, vedený Satanem, bude vnímán jako přítel Izraele. Potom se postaví na jeho 
obranu s podporou Babylonu, kterým je Evropská Unie. 

Všechny války, úmyslně vyvolané na Středním východě, budou rozšířeny do Evropy. 

Antikrist rozšíří ateismus pod rouškou nového světového náboženství, které bude mít v čele 
falešného proroka. 

Má dcero, tajemství, která jsem ti vyjevil, pokud jde o identitu falešného proroka a jiných 
záležitostí, nesmí být ještě odhalena. Přesto byste měli vědět toto: 

Falešný prorok, jenž prohlásí, že je Boží muž, již naplánoval, jak převezme úřady uvnitř 
katolické církve. 

On a antikrist již pracují koordinovaně s cílem přivést svět ke zničení, které bude následkem 
naplnění ohavnosti v katolické církvi. 

Moji následovníci, nesmíte naslouchat těm, kteří se budou pokoušet vás zastavit ve vašich 
modlitbách. Musíte se ptát – který Boží muž by vám chtěl zabránit v modlitbách, v modlitbě 
mého růžence Božího milosrdenství nebo svatého růžence? Odpovědí je, že nesmíte 
důvěřovat nikomu, kdo by se chtěl pokusit vám zabránit v modlitbě, i když bude oblečen 
v oděvu posvěceného služebníka. 

Jsou to nebezpečné časy, neboť moji praví proroci budou vždy odmítáni. Podle toho poznáte, 
kdo jsou. 

Právě tak, jako Já jsem byl odmítnut, mučen, bičován a ponižován kněžími mé doby, tak také 
budou trpět moji proroci. 

Nikdy neodmítejte pravé proroky. Naslouchejte modlitbám, které přinášejí lidstvu jako dar 
z nebes. Jestliže vám nepřinášejí modlitby, pak nebyli posláni Mnou. 

Jsou-li vítáni s otevřenou náručí kněžími, biskupy a jinými posvěcenými služebníky veřejně 
v jejich církvích, pak nebyli posláni Mnou. 



Rozpoznejte Mě. Rozpoznejte mé proroky. Budou prožívat stejná utrpení, jaká jsem vytrpěl 
Já. Budou odmítáni lidmi v mé církvi, mými následovníky a jinými, kteří prohlašují, že mluví 
v mém jménu. 

Jejich úděl nebude lehký. Přesto jejich veřejným odmítnutím, rozšiřováním zlých pomluv 
o nich, které budou muset snášet, poznáte Mě. 

Jděte a nedovolte, aby vaše srdce byla oklamána lhářem. 

Váš Ježíš 

637. Varování očistí Boží děti v přípravě na můj Druhý příchod 
Sobota, 8. prosince 2012 v 11:40 
 
Má vroucně milovaná dcero, tak jako můj Otec připravil svět na můj První příchod, stejně tak 
připravuje nyní své děti na můj Druhý příchod. 
 
Při mém narození se radovala celá nebesa, neboť tam věděli, že jsem byl poslán, abych 
zachránil lidstvo od věčného zatracení. Nyní se hierarchie všech andělů a všech svatých 
raduje, neboť teď jsou v běhu přípravy, aby svět byl připraven přivítat Mě, Ježíše Krista, 
Syna člověka, ještě jednou. 

Jen můj Otec zná to datum, ale mohu vám říct, že se to stane nepříliš dlouho po tom, co se 
uskuteční Varování. 

To je okamžik, na který můj Otec trpělivě čekal. Konečně může uvrhnout do propasti šelmu 
a její démony, kteří chodí po zemi a souží jeho děti. 

Varování očistí Boží děti v přípravě na můj Druhý příchod. 

To vše je nutné, neboť to bude znamenat, že mnozí lidé budou hledat odpuštění za své 
hříchy, což by jinak neudělali. 

Zemětřesení, bouře, povodně a neobvyklé počasí se spojí, aby očistily zemi od jedu. Země, 
moře a ovzduší budou také očištěny v přípravě na Nový ráj, kdy se nebe a země spojí v 
jedno. 

Vše je pečlivě organizováno podle Božích plánů mého Otce. Mezi lidmi je jen velmi málo 
známo o Božích zákonech, které řídí království mého Otce na zemi a v nebi. 

O mnohém jste byli poučeni skrze proroky a mé učení. Přesto vám zbývá ještě mnoho 
tajemství. Až vám budou tajemství časem odhalena, potom konečně pochopíte důvod 
lidského utrpení. 

Mnozí z vás, učených znalců Boha, dodržují zákony, které jsem ustanovil, jak jen umí. 

Vězte ale, že láska, kterou Bůh chová ke svým dětem, převyšuje všechny teologické úvahy. 

Totéž platí pro jednoduché duše, které ke Mně, jejich milovanému Ježíši, cítí ryzí lásku, aniž 
by se ptaly proč. 

V důvěře ve Mne a přijetím, že má láska je milosrdná a trpělivá, také víte, že naplním 
zaslíbení daná mým Otcem. 



Jeho Boží vůle bude konečně vykonána. Jen jeho vůle může zajistit mír mezi jeho dětmi. To 
bude projev toho, že celé jeho stvoření Ho bude milovat, přijímat jeho lásku a jeho dary, 
které si přeje vylévat na své děti. 

Svět zahlédnul pouhý zlomek zázraků, vytvořených mým Otcem. 

Jeho děti musí ještě uvidět pravou slávu jeho království, které na ně čeká. 

Po mnoha bolestech a utrpení, způsobeným na zemi nenávistí padlých andělů vedených 
Satanem, bude všechno nyní rozhodnuto. 

Poslední bitva bude znamenat završení zničení zla. 

Varování je mým Otcem dovolený zázrak k zajištění, aby největší možný počet jeho dětí mohl 
vstoupit do mého nového království. 

Kvůli odpadlictví a chybám v nauce, šířených svedenými posvěcenými služebníky v 
posledních čtyřiceti letech, je to jediný způsob, jak lidstvo rychle sjednotit. 

Vzhledem k velikosti lidské populace v současné době na světě to znamená, že díky tomuto 
zázraku osvícení svědomí, mohou být zachráněny miliardy lidí. 

Když teď přichází čas Velkého soužení, Já, Beránek Boží, odhalím světu pravý význam 
obsahů Pečetí, daných Janovi. 

Kniha Pravdy je Slovo Boží, které lidstvo až do dneška dostalo Knihou mého Otce. Připomíná 
Božím dětem Pravdu, protože ji tak mnohé zapomněly. 

Také odhalí některá tajemství konce časů, jež byla dána Danielovi, aby tak všichni z vás byli 
připraveni vstoupit do Nového ráje z vaší svobodné vůle. 

Neodmítejte Pravdu, jak je vám nyní dávána, neboť by to bylo podobné nemocnému muži, 
který by odmítal léčbu své nemoci. Bez Pravdy nebudete dostatečně připraveni ke vstupu do 
mého Nového ráje. 

Váš Ježíš 

638. Každý člověk ve svém srdci pocítí oheň Ducha Svatého 
Neděle, 9. prosince 2012 v 19:00 
 
Má vroucně milovaná dcero, je mojí touhou nevyděsit moje stoupence, ale spíše jim projevit 
lásku a soucit, které mám ve svém srdci ke každému muži, ženě a dítěti. 

Pro mou lásku ke každému Božímu dítěti, včetně těch, které vzdorují Božímu Slovu, si přeji 
zahalit vás plamenem mého milosrdenství. 

Buďte všichni připraveni, neboť brzy budete svědky Boží moci a jeho božského zásahu do 
světa, kdy všechno co, existuje, se po dobu patnácti minut zastaví. 

Každý člověk ve svém srdci pocítí oheň Ducha Svatého. 

Pro vás, kteří budete ve stavu milosti, to bude pocit radosti, lásky a soucítění se Mnou, vaším 
Ježíšem. 



Vy, kteří jste ve stavu lehkých hříchů, pocítíte bolest očistce, ale budete brzy očištěni, a pak 
ve svých srdcích získáte pocit hlubokého míru a lásky ke Mně. 

Vy, kteří jste ve stavu smrtelného hříchu, zakusíte zoufalství a bolest, jako byste byli vrženi 
do plamenů pekla. 

Někteří z vás v tomto stavu hříchů Mě budete prosit o odpuštění a shovívavost k zastavení 
vašeho vnitřního utrpení. Tu vám udělím, pokud ve svých srdcích budete schopni nalézt 
upřímné výčitky svědomí a přijmout, že vaše hříchy Mi připravují bolestné rány, neboť urážejí 
Boha. 

Pak zde budou ty politováníhodné, nešťastné duše, které budou na Mne plivat, bojovat se 
Mnou a pak se ke Mně obrátí zády. Hrůza, kterou pocítí, bude způsobená tím, že jejich duše 
jsou infikovány Satanem. 

Nebudou schopny vydržet bolest, až uvidí mé Světlo a utečou do náruče Zlého, jehož 
temnota jim přinese útěchu. 

Nakonec zde budou takoví, kteří ihned zemřou šokem, který zažijí. Prosím, modlete se každý 
den za tyto duše, neboť vaše modlitby jim získají vstup do mého království. 

To je jeden z největších zázraků, jaký kdy byl Božím dětem dán. 

Během této události Mě uvidíte, a to vás probudí k poznání, že mé zaslíbení návratu ke spáse 
lidské rasy pro dědictví nadcházejícího nádherného života, se brzy uskuteční. 

Váš Ježíš 

639. Budu soudit živé i mrtvé a jen ti, kteří jsou toho hodni, budou moci vejít do 
mého království 
Pondělí, 10. prosince 2012 v 22:22 
 
Má vroucně milovaná dcero, prosím, řekni všem, kteří následují mé učení, aby si vzpomněli 
na můj slib. 

Řekl jsem zřetelně, že přijdu znovu, abych zachránil mé království. 

Můj Druhý příchod je očekáván a ti, kteří tvrdí, že znají Pravdu, jež je obsažena v Knize mého 
Otce, budou vědět, že neobsahuje nepravdy. 

Přijdu znovu, jak bylo předpověděno, a tento čas je již téměř zde. 

Budu soudit živé i mrtvé a jen ti, kteří jsou toho hodni, budou moci vejít do mého království. 

Bylo také předpověděno, že Zlý připraví válku na zemi, aby bojoval s mým Otcem o duše. 

Je to válka, kterou nemůže vyhrát, a přesto mnozí z těch, kteří své životy postavili na 
falešných slibech, věří, že jejich pozemský život je vše, na čem záleží. Klam, jenž ovládnul 
mnoho lidí, bude jejich pádem. 

Ó, jak Já toužím, aby tyto duše otevřely oči k Pravdě včas, dříve, než bude pro ně příliš 
pozdě. 

Má bolest a útrapy, které nyní, kdy si představuji tyto nebohé, oklamané duše, které budou 
pro Mne ztraceny, ještě nikdy nebyly tak silné. Proto smírčí duše, vybrané duše a ty, které 



jsou blízko mému Nejsvětějšímu Srdci, teď cítí takovou bolest. Trpím skrze ně, protože čas 
se blíží. 

Všechny plány mého Otce zahalit jeho děti a pokrýt je jeho Pečetí ochrany, jsou připraveny. 

Každá duše je jím vyhledána. Duch Svatý pokrývá tak mnoho duší v této chvíli dějin, aby je 
přivábil do mé svaté náruče. 

Prosím, neodmítejte má zaslíbení. Přijměte, že vy, tato generace, budete svědky mého 
Druhého příchodu. 

Je to dobrá zpráva. Můj návrat bude chvíle mého oslavení, jež obnoví všechny, kteří Mě 
milují a ti začnou nový život, čas velké nádhery, kde se budou radovat ve Světle a Lásce. 

Prosím, nebojte se. 

Přicházím s velkou Láskou. 

Přicházím s velkým darem. 

Budete vzati do vašeho pravého domova a budete sjednoceni s vaší vlastní rodinou. 

Všechny Boží děti, jimž se dostane omilostnění k vejití do nové nádherné existence, budou 
tvořit jednotu. 

Všude bude láska. Mír, radost, smích, pocit sounáležitosti, zázraky a velebení Boha, naplní 
každý okamžik. 

Smrt už nebude existovat. Nenávist bude mrtvá. 

Zlo bude vyhnáno. 

Celé lidstvo už nebude trpět, ba ani zakoušet bolest či nedokonalost jakéhokoliv druhu. To je 
můj Nový ráj. Čas pro slzy bude už pryč. 

Důvěřujte Mi, moji následovníci, neboť bolest a trápení, které zakoušíte, je už téměř u konce. 
Já vím, jak trpíte kvůli nespravedlivým režimům, ve kterých musíte žít. Toto je poslední doba, 
neboť ruka mého Otce nyní zasáhne. 

Svět se změní. Staré bude odvrženo a nový úsvit vystoupí v Boží slávě, kdy jeho moc bude 
panovat, jak bylo zamýšleno od stvoření světa. 

Váš milovaný Ježíš 

640. Matka Spásy: On, tak pokorný, přijde ve velké slávě a nádheře a jeho 
milosrdenství zaplaví zemi 
Úterý, 11. prosince 2012 v 17:00 
 
Moji drazí maličcí, mé srdce jásá, protože vláda mého Syna je už velmi blízko. 

Přes všechno jeho utrpení, jeho odmítání nevděčnými lidmi a odpadnutí od víry, které 
pokrývá zemi, přinese lidstvu velkou slávu. 

Přijde na velkém oblaku a jeho majestát přemůže každičkou duši, které uchváceny padnou 
k jeho nohám. 

On, tak pokorný, přijde ve velké slávě a nádheře a jeho velké milosrdenství zaplaví zemi. 



Děti, musíte se připravit, neboť budete potřebovat velkou sílu k tomu, abyste se Mu 
odevzdaly. Musíte prokázat pokoru a prosit Ho, aby zachránil vaše duše, abyste mohly uvidět 
světlo Pravdy. 

Mnozí z vás se chopí jeho velkého milosrdenství. Avšak jiní budou ignorovat jeho přítomnost 
a jeho velký dar, který přinese. 

Modlete se, modlete se, modlete se za ty, kteří odmítnou přijmout existenci věčného života, 
neboť tito lidé potřebují vaši pomoc. Přinese velkou radost, jestli dokážete ve svém srdci 
prosit Mého Syna, aby tyto duše zachránil. 

Vy, mé děti, brzy uvidíte konec vašeho utrpení, protože můj Syn, ve svém milosrdenství, má 
velké plány s každou osobou, která dnes žije na zemi. 

Buďte vděční za dar života, jenž vám byl dán, když jste se narodili. 

Buďte vděční za dar věčného života, který můj Syn brzy nabídne světu. Tento dar je určen 
pro každého jednotlivého hříšníka. Bude záležet na vaší svobodné vůli, zda jej přijmete, nebo 
ne. 

Pojďte ke mně, děti, a já vás vezmu do útočiště mého Neposkvrněného Srdce a připravím 
vás tak, abych vás mohla vzít k mému Synu, již připravené na jeho Druhý příchod. 

Vaše milovaná Matka 
Matka Spásy 
 
641. Lidské myšlení je nedostatečné ve snaze popsat věčný život 
Úterý, 11. prosince 2012 v 21:16 

Má vroucně milovaná dcero, když slavíte advent, volám k mým věrným stoupencům, aby 
připomenuli ostatním význam mého narození na zemi. 

Mé narození oznámilo nepředstavitelnou lásku, kterou můj Otec cítí ke svým dětem. Obětoval 
ochotně Mne, Beránka Božího, aby každý z vás mohl mít věčný život. Tento dar, který 
způsobil nesmírnou bolest a utrpení všem Mně blízkým, byl lidstvu udělen s radostí. 

Byl to jediný způsob k vykoupení lidstva z beznaděje, které bylo vystaveno. Mé jméno, má 
přítomnost je známa všem, ale jen málo lidí na světě věří v moji existenci. Má smrt na kříži, 
barbarské a ukrutné ukřižování, dokonce i podle norem vyměřených zločincům tehdejší doby, 
přináší vám svobodu – dokonce i dnes. 

Každému z vás byl dán, k poctě vašeho zrození, klíč ke svobodě, k věčnému životu v mém 
nádherném ráji. Mnozí z vás si neuvědomují, co to znamená. Je to kvůli tlaku, kterému jste 
vystaveni, abyste Mě veřejně zapřeli. Kolik z vás se bojí říct, že věří ve Mne? Kdybyste byli 
vyzváni přiznat vaši víru otevřeně, stáli byste při Mně a prokázali Mi svou věrnost? 

Mnozí z vás říkají, že Mě neznají, ale věří, že existuji. Věříte, že existuje život po tomto životě 
na zemi, který vám byl dán mým Otcem. Cožpak nevíte, že tím, že se ode Mne odvracíte, se 
sami zříkáte práva na mé království? 

Lidské myšlení je nedostatečné ve snaze popsat věčný život, protože vám nebyla dána 
znalost nezbytná k poznání tajemství stvoření mým Otcem. Avšak prostřednictvím mého 
učení jste dostali mé Slovo, které je vším, co potřebujete, abyste byli Mnou přijati do života 
věčného pokoje, lásky a štěstí. Tento nový život je váš a díky Boží lásce je zde pro vás, 
s očekáváním, zda odpovíte na mé volání. 



Já, váš milovaný Ježíš, váš Spasitel a Král se nyní chystám zjevit se vám, až přijdu, abych si 
vás všechny vyžádal zpět. 

Má láska je přítomná v každém z vás. Pohleďte do svého nitra a poproste Mě, abych roznítil 
oheň lásky, který potřebujete, právě tak jako potřebujete kyslík, k životu v Novém ráji. Není 
to nic, čeho byste se měli obávat. Musíte Mě přivítat s radostí, neboť přicházím, abych vám 
přinesl věčné štěstí. Volám k vám, abyste přijali můj Druhý příchod s radostí ve svých 
srdcích. 

Váš Ježíš 

642. Zrádci mého svatého Slova, seslaného skrze Boží proroky, zakusíte hněv 
mého Otce, to vážně slibuji 
Středa, 12. prosince 2012 v 23:54 

Má vroucně milovaná dcero, jak Mě zarmucuje, když vidím tolik rozdělení, které způsobuje 
mé svaté Slovo dané vám skrze tato poselství. 

Když je mé Slovo, dávané vizionářům a pravým prorokům, oznámeno světu, vyvolá okamžitě 
kritiku. Proč je to? Je to kvůli Mně, vašemu Ježíši, jehož svaté Slovo bude vždy 
zpochybňováno a kritizováno dříve, než bude hříšníky odmítnuto jako hereze. 

Lidské myšlení, byť důležité pro schopnost rozlišit, hraje velmi malou roli v rozpoznání mého 
Slova. 

Láska, kterou mé Slovo zažíhá v duši prosté zloby, je čistá a pokorná a nebude a ani nemůže 
být odepřena. Skrze tyto duše vám dávám dar schopnosti Mne rozpoznat. Tyto duše, spolu 
s prorokem, jehož jsem vybral k sdělování mého Slova, budou muset přijmout můj pohár 
utrpení. 

Prosím vás, abyste se odpoutali od půvabů světa a zasvětili se Mně, neboť je to velmi 
svízelná a osamělá cesta, která vede ke Mně. 

Jste-li napadáni v mém jménu, nebo když jsou hlasy mých pravých proroků zesměšňovány 
a je hlásáno, že nejsou od Boha, říkám vám: 

Nezvyšujte význam těchto útoků jakoukoliv reakcí. Zůstaňte mlčky ve svém trápení. 

Hlas Boží bude nyní panovat nad světem a nenechte se nikým odvést od Pravdy, což je velmi 
důležité, abych vás, ubohé bezmocné hříšníky, mohl přivést do mé svaté náruče a utišit vás. 

Přináším vám Pokoj. Spory, kritizování a veřejné předvádění autority těmi, kteří na jedné 
straně hlásají mé Slovo a na druhé odsuzují jiné v mém jménu, nesmí být přijímány. Tento 
způsob chování není od Boha. Přichází od ducha zla. 

Pamatujte, že to nejsou moji proroci, které zraňujete. Jsem to Já, koho urážíte. 

Jste vinni ztrátou času a znevažováním díla Ducha Svatého. Nebude vám dovoleno obětovat 
duše těch, které se opovažujete přivést na scestí v mém jménu. 

Vy, kteří hřešíte proti Mně tím, že zabraňujete Slovu Božímu, aby bylo v těchto časech 
slyšeno, budete zavrženi. Má trpělivost je vyčerpána. Mé starosti jsou velké. Moje bolest 
nesnesitelná. Pokoušíte se oklamat mé následovníky, jejichž úloha ve vedení zbytku mé 
armády je prvořadá. Za to budete potrestáni. 

Prosím vás naléhavě, abyste přišli ke Mně, abych vám mohl dát útěchu. Neboť nemylte se, 
jste problémové duše a vaše hříchy jsou Mi známé. 

Vaše arogance zraňuje a uráží mého Otce. Vaše ochota obětovat vaše vlastní duše kvůli vaší 
ctižádosti zviditelnit se jako moji inteligentní a autoritativní mluvčí, je mým očím odporná. 



Zrádci mého svatého Slova, seslaného skrze Boží proroky, zakusíte hněv mého Otce, to 
vážně slibuji. Váš trest bude rychlý. Váš čas je vymezen. Máte už jen krátký čas k tomu, 
abyste se rozhodli, kterému pánu budete sloužit. 

Váš Ježíš 

643. Pokora je víc, než jen přijetí utrpení. Je mocným prostředkem k vítězství nad 
zlem. 
Čtvrtek, 13. prosince 2012 v 18:11 
 
Má vroucně milovaná dcero, dar pokory si musíte zasloužit. Nesmí být nikdy zaměňován se 
zbabělostí. 

Mou vlastní pokorou byl Satan oklamán a tak ztratil právo získat všechny duše a uvalit na ně 
kletbu věčného zatracení. 

Satan je arogantní, vychloubačný, plný klamu, sebelásky a nenávisti. Bitva o duše byla 
vyhrána skrze čin pokory, kdy Já, Král lidstva, jsem dovolil, abych byl ponížen, mučen, 
opovrhován, vysmíván a soužen hříšníky, nakaženými nenávistí Satana. 

Není možné, aby šelma cítila pokoru. On, Satan, znal Boží moc a věděl, jak těžká bude jeho 
bitva proti Božím dětem. Očekával, že budu nejen hlásat Boží Slovo, ale dávat najevo svou 
autoritu mezi lidmi tím, že majestátně přiznám, kdo jsem. Dokonce i potom byl přesvědčen o 
porážce moji mise. 

Co neočekával, bylo mé odmítnutí odsoudit mé katy, ani pokora, kterou jsem projevil. Můj 
nezájem zabývat se mými mučiteli znamenal, že nade Mnou neměli žádnou moc. To, že jsem 
snesl bičování, posměšky a pronásledování jen dále oslabovalo moc Zlého. Toto nikdy 
neočekával a zkusil všechno, včetně fyzického mučení, abych se zřekl lidské rasy. 

Tím, že jsem přijal svou smrt, a obětí mého Otce, že dovolil mé ukřižování, byli lidé 
osvobozeni od hříchu. 

To byla první vybojovaná a vítězná bitva. Takto bude vybojována i druhá bitva, která přivede 
lidstvo zpět do mého království, aby se mohlo těšit věčnému životu. 

On, šelma a jeho padlí andělé, svádí mnoho duší, takže mnozí jsou oklamáni a nepřijímají 
moji existenci. Mnoho z nich tvrdě bojuje s pokušením, jemuž jsou vystaveni, aby ignorovali 
mé volání z nebe v tomto čase. 

Potom jsou zde takoví, kteří se vydávají za služebníky mé církve a kteří plánují, spolu s elitní 
skupinou, zničit milióny lidí. Udělají to tím, že se postaví proti mému Slovu a později fyzickou 
perzekucí. Všichni budou svědky jejich konečné zrady na Božích dětech.  

Duše, o které se znepokojuji nejvíce, jsou duše ateistů a mladých lidí, kteří nebyli učeni 
Pravdě. Naléhavě žádám všechny, kteří přijímají Mě, vašeho Ježíše, aby je ke Mně přivedli. 
Obklopím je svým Světlem a ochranou a budu o tyto duše se Zlým bojovat až do poslední 
vteřiny. 

Musíte jít vpřed, moji stateční stoupenci a pokusit se zastavit zlo, které vás obklopuje. Pokud 
se zapletete s těmi, kteří se tak zoufale snaží zastavit tuto misi, zklamete Mne. 

Můžete se ptát, proč se tito lidé tolik pokoušejí zastavit mé Slovo? Odpověď je taková – bylo 
tomu tak vždy, kudy jsem chodil, kde jsem mluvil, a kde jsem přítomen. 



Jděte vpřed a držte se blízko Mě. Má moc vás pokryje a ochrání. Ale nespouštějte ze Mne 
oči, protože jsou mnozí, kteří vám budou hrozit, urážet vás a chtít vás přivést k pádu. Až 
uslyšíte arogantní, ale zmatené slovní výpady proti vám, budete vědět, co dělat. 

Čím rozhodnější budou vaši protivníci v pokusech přesvědčit vás, že to nejsem Já, Ježíš 
Kristus, Král lidstva, kdo nyní s vámi mluví, tím jistěji budete vědět, že Já jsem skutečně 
přítomen mezi vámi. 

Půjdu s vámi, jestli zůstanete v mé blízkosti. Tím, že budete mlčet a odmítnete odpovídat na 
tyto posměšky, zůstanete silnými. Nechejte ty, kteří pokřikují urážky a zesměšňují mé svaté 
Slovo, dělat, co dělají. Usilovně se za ně modlete, protože potřebují vaši pomoc. Přemýšlejte 
o tom tímto způsobem. 

Pohlížejte na všechny tyto lidi tak, jako kdyby byli spolu shromážděni v jedné místnosti 
a jako kdyby byli malými dětmi. Když se díváte na dětičky, cítíte hlubokou lásku kvůli jejich 
zranitelnosti. Vidíte, jak jsou závislé na svých rodičích a těch, kteří je opatrují, a budete se 
cítit přemoženi láskou, kterou k nim chováte ve vašich srdcích. 

Některé z těchto dětí se chovají tak, jak jim bylo řečeno, že toto je správné chování. Jiné se 
k ostatním dětem chovají krutě. A zatímco jejich chování vás může šokovat, vy víte, že je 
musíte pokárat a pak je i potrestat, když se i nadále odmítají správně chovat. Především je 
ale stále milujete, bez ohledu na to, co dělají, protože jsou to drahé děti milujících rodičů. 

Tímto způsobem můj Otec soucítí se všemi svými dětmi. Nezáleží na tom, co dělají, protože 
je stále ještě miluje. Ale některým dětem nedovolí zničit jiné své děti a potrestá je, protože 
jen tak může znovu sjednotit svou rodinu. 

Když se modlíte za ty, kteří urážejí Boha a kteří zraňují jeho děti, působíte strašné utrpení 
Satanovi, jenž uvolňuje sevření osoby, za niž se modlíte. 

Pokora je víc než právě jen přijetí utrpení. Je to mocný prostředek k vítězství nad Zlým. Tím, 
že se modlíte za ty, kteří vás souží, přinášíte Mi velký dar pravé lásky. Mimořádné lásky ke 
Mně, vašemu Ježíši. 

Moji stoupenci, budu vám i nadále dávat instrukce, abyste zůstali silní a věrní mému učení. 
V těchto časech velkého odpadlictví musí být mé svaté evangelium a má poselství, dávaná 
vám nyní k vaší přípravě, šířeny po celém světě v rámci mé kampaně za záchranu duší. 

Váš Ježíš 

644. Já jsem všeodpouštějící Bůh, připravený osvobodit vás od hříchů, které vás 
zajaly 
Sobota, 15. prosince 2012 v 21.45 
 
Má vroucně milovaná dcero, toužím dosáhnout až k vám, kteří se ve svých životech nyní 
soužíte. 

Volám k vám, kteří vězíte hluboko v hříchu a jste zoufalí ze stálého hledání útěchy kvůli 
bolesti ve vás. Možná jste vinni smrtelným hříchem jako je vražda, potrat, násilí, sexuální 
zvrácenost nebo jste se možná zapletli s okultismem. Nevíte snad, že vše, co musíte udělat, 
je obrátit se ke Mně a prosit o pomoc? 

Já jsem všeodpouštějící Bůh, připravený udělit vám svobodu od hříchů, které vás zajaly. Tyto 
hříchy mohou být odstraněny z vašeho života. Chce to jen odvahu. Pamatujte, že není 
hříchu, kromě rouhání se Duchu Svatému, kterého bych vás nemohl zbavit. 



Není to kvůli tomu, že hříšníci nemohou zůstat dlouho ve stavu milosti, co vám brání 
vyhledat mé odpuštění. Je to spíše myšlenka, že bych vám nikdy nemohl odpustit, která vás 
drží ode Mne daleko. 

Mé milosrdenství je tak velké, že bude dáno těm, kteří o ně poprosí. 

Volám ke všem, kteří si nejsou jisti, že existuji. Prosím, věřte Mi. Důvěrou ve Mne, 
rozmluvami a prosbami o odpuštění obdržíte odpověď, po které tak prahnete. 

Já odpovím a pocítíte to v srdci při modlitbě modlitební kampaně (89) za milosrdenství mého 
slitování pro ubohé hříšníky: 

Za ubohé hříšníky 

"Drahý Ježíši, pomoz mi, ubohému a zkroušenému hříšníkovi, přijít k Tobě s lítostí v duši. 

Očisti mě od hříchů, které zničily můj život. 

Dej mi dar nového života bez okovů hříchu a svobodu, kterou mi mé hříchy odpírají. 

Obnov mě ve Světle tvého milosrdenství. 

Obejmi mě ve tvém srdci. 

Dej mi pocítit Tvou lásku, abych se Ti přiblížil a vzplála tak moje láska k Tobě. 

Měj se mnou slitování, Ježíši, a zadržuj mě od hříchu. 

Učiň, abych byl hoden vstoupit do tvého Nového ráje. Amen." 

Pamatujte, že duše obdrží dar usmíření nikoliv proto, že by byly hodny vstoupit do mého 
království. Je to proto, že Moje milosrdenství je tak velké, že Já mohu zachránit každičkého 
hříšníka, pokud najdou potřebnou odvahu prosit Mě o pomoc. 

Stále vás všechny vášnivě miluji. Nikdy neodmítejte moji lásku, nebo milosrdenství, protože 
bez nich budete dále klesat do hříchu a zůstanete pro Mne ztracení. 

Když se budete modlit tuto modlitbu, odpovím vám takovým způsobem, že shledáte velmi 
těžkým se ode Mne znovu odvrátit. 

Váš milovaný Ježíš 

645. Přináším naději. Přináším milosrdenství. Přináším spásu 
Neděle, 16. prosince 2012 v 23:20 
 
Má vroucně milovaná dcero, je důležité, aby moji stoupenci nevyvolávali v tomto čase strach 
v srdcích svých přátel a rodin kvůli mým poselstvím, která ti dávám. 

Přicházím k vám všem v tomto čase, abych s vámi mluvil z nebe a připravoval vás. Činím to 
s láskou a radostí v mém srdci. 

Přicházím pomoci těm, kteří ve Mne věří, aby byli připraveni přijmout Mě ve stavu milosti, 
potřebném pro panování se Mnou v Mém království. 



Přicházím také naléhavě prosit ty, kteří nemohou rozumět úmyslu Božího stvoření, zejména 
duše, které uvažují po lidském způsobu v definování všeho ve svých životech. Ony věří pouze 
v to, co lze vidět nebo si ohmatat. Ty samé duše přijmou lži těch, o nichž věří, že mají být 
respektováni v jejich společenstvích a národech. Jak snadno se dají oklamat lžemi člověka 
a jak slabé jsou v tom, že odmítají Pravdu o svém stvoření. 

Mým úkolem je pomoci vám všem. Ne hrozit, ale přitáhnout vás blíže ke Mně tak, abyste 
obdrželi útěchu. 

Mé království je vaším domovem. Nesmíte pociťovat žádný tlak k odmítnutí vaší rodiny, 
abyste mohli sjednotit vaše srdce s mým. Místo toho přiveďte vaši rodinu ke Mně vašimi 
modlitbami. Mnozí vás zraní, když jim otevřeně oznámíte Pravdu mého Slova. Ale to je 
v pořádku. Nekritizujte je a nepokoušejte se je nutit proti jejich vůli. Vezmu je do světla mé 
ochrany, když se budete modlit modlitbu modlitební kampaně: Za milost ochrany pro 
ztracené duše (13). 

Jsem plný lásky k vám. Ti, kteří ve Mne věří, budou mým Druhým příchodem velmi utěšeni. 
Ostatní duše mohou být zachráněny vašimi modlitbami. Proto vás nyní připravuji. Abyste byli 
všichni zachráněni a mohli se těšit z nového nebe a nové země. 

Přináším naději. Přináším milosrdenství. Přináším spásu. Přivádím k závěru poslední smlouvu, 
poslední věk, jenž bude naplněním vůle mého Otce. 

Nikdy se Mě nebojte, neboť Já jsem vaše rodina, spojená mým Tělem a Krví, mým lidstvím, 
stejně tak jako mým božstvím. 

Buďte v pokoji, moji milovaní následovníci. Odpočiňte si na mých ramenou, neboť má láska 
je větší, než kdokoliv z vás ví. Tento čas je časem radosti, ne zármutku, neboť jsem vám dal 
dar Spásy. Tento dar je určen vám, stejně jako těm, kteří jsou ztracení. Je pro každého. 

Váš milovaný Ježíš 

646. Moc smrti nad lidstvem bude konečně poražena 
Pondělí, 17. prosince 2012 v 12:15 
 
Má vroucně milovaná dcero, den, kdy přijdu, abych si vyžádal své dědictví, zaslíbené Mi mým 
Otcem, přijde náhle. 

Zatímco připravuji celé lidstvo na tuto velkou událost, ten den přijde neočekávaně. Chvíle, 
kdy šelma bude uvržena do propasti, je blízko, a pak se dvanáct národů bude těšit míru 
a jednotě. 

Během toho času svatí v nebi a všichni, kteří zemřeli ve stavu milosti, budou vyzdviženi spolu 
se spravedlivými, kteří přežijí soužení.  Všichni budou vzkříšeni a dostanou dar dokonalých 
těl, jenž přemůže smrt, jak je lidstvu známa od doby hříchu Adama. Budou se těšit pokoji 
a blahobytu pod Mou duchovní vládou, dokud mé království nebude předáno mému Otci. 

To bude první zmrtvýchvstání a bude následováno tisíciletou vládou dokonalé harmonie 
podle Boží vůle mého Otce. 

Během tohoto času hříšníci, kteří Mě odmítli, budou trpět. Čas druhého vzkříšení není lidstvu 
známý a podrobnosti nebyly odhaleny nikomu, kromě proroků Daniela a Jana Evangelisty. 

Tato tajemství vám budou časem odhalena, neboť nyní je nemáte znát. 



Boží moc se projeví, až bude vyhrána bitva za záchranu duší. Moc smrti nad lidstvem bude 
konečně poražena. To je můj slib. Naplním proroctví napsaná mým Otcem. 

Ti z vás, kteří jsou zmatení, nemějte strach. Vše je nyní v mých svatých rukou, ale buďte si 
jisti, že vše, na čem záleží, je odpuštění hříchů. K tomu dojde, až všichni z vás Mě poprosí 
o dar vykoupení. Je to tak jednoduché. 

Vaše láska ke Mně vám přinese dar života. Smrt, jak ji znáte, už vás nebude svírat, nebo mít 
nad vámi moc. Vaše budoucnost je něco, co byste měli uvítat s radostí ve svých srdcích, 
neboť je to největší Boží dar, a jen těm duším, které si ho zaslouží, bude odkázáno takové 
bohatství. Buďte v pokoji. Důvěřujte Mi. Milujte Mě. To je vše, na čem záleží. 

Váš Ježíš 

647. Matka Spásy: Všichni, kteří prosazují potraty a jsou odpovědní za jejich 
zavádění, jsou vinni smrtelným hříchem 
Úterý, 18. prosince 2012 v 18.45 
 
Mé drahé dítě, nejposvátnější stvoření mého milovaného Otce, život děťátek v lůně jejich 
matek, má být ničen po miliónech na celém světě. 

Zlý ovlivnil vlády ve všech částech světa, aby zajistil, že potraty jsou nejen přijímány, ale že 
budou chápány jako něco dobrého. 

Jak mnoho slz je nyní proléváno v nebi? Všichni andělé a svatí sklánějí své hlavy v zármutku. 

Boží děti budou ničeny ve velkém počtu ve chvíli, kdy začíná čas Velkého soužení. 

Války, hladomor, vraždy a sebevraždy budou narůstat. Avšak je to hřích potratů, jenž 
přivolává hněv mého Otce více než téměř jakýkoliv jiný hřích. 

Státy, které mlčky schvalují potraty, budou velmi trpět rukou Boha. Jejich země budou 
plakat, až uvidí svůj trest. Všichni zodpovědní za zavedení takových odporných činů budou 
potřebovat mnoho modliteb. 

Mé dítě, je důležité, aby se každý modlil můj svatý růženec každý pátek až do posledního 
týdne v lednu 2013, aby se šíření potratů zastavilo. 

Každé dítě zavražděné v lůně matky se stane andělem v království mého Otce. Modlí se 
každý den za každou matku, která vědomě a bez váhání zasáhla, aby ukončila život svého 
dítěte v ní. Jejich modlitby jsou použity k záchraně duší jejich matek. 

Všichni, kteří prosazují potraty a jsou odpovědní za jejich zavádění, jsou vinni smrtelným 
hříchem. 

Modlete se, modlete se, modlete se za takové hříšníky, protože velmi potřebují Boží 
milosrdenství. 

Vaše milovaná Matka 
Matka Spásy 
 
648. Plameny mého milosrdenství jako ohnivé jazyky sestoupí brzy na každou 
duši 
Úterý, 18. prosince 2012 v 19:30 



Má vroucně milovaná dcero, je čas, aby každý z mých následovníků pochopil, že mé 
milosrdenství musí být přijato bez obav. 

Nepřicházím, abych během Varování Božím dětem ublížil, nebo je soudil. Přicházím pouze, 
abych je připravil tím, že odhalím pravdu v jejich srdcích. 

Jen důvěrou v moji lásku a božství můžete pocítit skutečnou radost a pokoj. Jestli dovolíte 
strachu, aby sevřel vaše srdce, nebudete schopni přijmout můj dar. Radujte se, neboť miluji 
každého z vás. 

Čas k oslavě mého narození je důležitý, protože stále méně národů toleruje mé jméno. Když 
oslavujete mé narození, vyjadřujete vděčnost za vaši vlastní spásu. 

Dal jsem vám dar svobody. Sdílejte nyní Pravdu s jinými bez strachu ve svých srdcích. 

Až přijde čas, kdy celý svět bude svědkem veřejné události mého Druhého příchodu, budete 
litovat, že jste nešířili mé Slovo ztraceným duším. 

Prosím, připravte vaše srdce a duše tak, aby mohly být očištěny v očekávání mého slibu, že 
zase přijdu. 

Využijte tento čas k modlitbám. Buďte spolu s rodinou a těmi, kteří jsou vám blízcí. Pomozte 
těm, kteří mají tělesná i duševní trápení. 

Plameny mého milosrdenství jako ohnivé jazyky sestoupí brzy na každou duši. Nesmíte se 
zastavit ve strachu nebo úzkosti. Všechno, oč vás prosím, je, abyste byli stále připraveni. 

Váš Ježíš 

649. Satan bude během mého panování spoután a nebude už více klamat Boží 
děti 
Středa, 19. prosince 2012 v 12:30 

 
Má vroucně milovaná dcero, svět musí vědět, že éra míru bude vyvrcholením mého zaslíbení, 
kde budu panovat nad novým nebem a novou zemí. Bude to duchovní panování a má církev, 
Nový Jeruzalém, bude v míru a mé Slovo bude slyšeno všemi národy. 

Satan bude během mého panování spoután a nebude už více klamat Boží děti. Tato vláda 
nebude symbolická, ale vládou, kde strom života bude vydechovat lásku a mír, aby všichni, 
jež jsou požehnaní k radosti z Nového ráje, neutrpěli smrt, a to ani tehdy, když bude Satan 
uvolněn, byť na krátký čas, na konci tohoto období. 

Můj plán se shoduje s vůlí mého Otce a žádný člověk nemá právo se stavět proti jeho vůli. 

Nemylte se, musíte přijmout Boží Slovo, jež je obsaženo v Knize mého Otce, protože když to 
neuděláte, pak budete zklamáni, pokud jde o proroctví, jež byla lidstvu dávána od počátku 
času. 

Jděte pouze po mé cestě. Přijměte má zaslíbení. Nepochybujte o Mně, neboť Mě tím urazíte. 
Buď Mě přijmete jako vašeho Spasitele a budete Mi naprosto důvěřovat, nebo Mě nepřijmete 
vůbec. 

Mé Slovo je Pravda. Pravda, pokud bude přijata každou žijící duší, bude klíčem ke svobodě 
a k branám mého Nového ráje. 



Váš Ježíš 

650. Zemřel jsem pro vás. Proto Mi nyní musíte důvěřovat. 
Středa, 19. prosince 2012 v 21:00 
 
Má vroucně milovaná dcero, musím tě varovat, že kritika namířená proti tobě a mému Slovu, 
jež ti je dáváno v tomto čase, bude narůstat. 

Nesmíš dovolit rozptýlení nebo pochybám, aby tě zastavily v předávání každičkého slova, 
které ti dávám. Lidé nesmí nikdy pochybovat o proroctvích předávaných již od dob 
Mojžíšových. Ani jediné proroctví neobsahuje nepravdy. 

Teď když odhaluji světu tajemství mého plánu pro lidstvo, dosud vám utajovaného, 
neodvracejte se. Protože vám nyní předkládám mnohé věci, jež mají ještě přijít, o kterých vy, 
moji stoupenci musíte být informováni, abyste neselhali v přípravě na můj slavný návrat. 

Nenechejte nikoho, aby sám sobě odepřel dar věčného života, jenž přináším. Ti mezi vámi, 
kteří budou mít štěstí vejít do nové éry, kdy nebe a země se sjednotí, musí jít po cestě 
Pravdy. 

Nyní je čas pro vaši víru ve Mne, vašeho Spasitele, kdy je vážně zpochybňována a zkoušena. 
Brzy vám bude vnucováno odmítnout moje poselství. Bude vyvinuto všemožné úsilí přinutit 
vás k odmítnutí mého Slova a prohlásit Pravdu za kacířství. 

Obraťte nyní svou mysl k mému narození. K nauce, kterou jsem dal lidem, aby se naučili, jak 
připravit své duše. K oběti, kterou jsem pro spásu duší přinesl svou smrtí na kříži. 

Zemřel jsem pro vás. Proto Mi nyní musíte důvěřovat. 

Já jsem Světlo, které ozařuje cestu, po níž musíte jít. Z obou stran této cesty do vás budou 
zlí duchové vrážet, trápit vás, pokoušet se vrátit vás zpět, abyste se stejnou cestou vrátili do 
temnoty.  Udělají to skrze posměšky ostatních, kteří budou chtít vás strhat kvůli vaší věrnosti 
těmto poselstvím. 

Musíte zůstat v tiché meditaci, číst mé Slovo a cítit moji přítomnost. Dovolte mému Duchu 
Svatému, aby utišil vaše srdce a nechal pocítit, jak vás obklopuje moje láska. Až se vaše 
bolest, kvůli této misi, zvětší, pak vězte, že jste v plné jednotě se Mnou, vaším Ježíšem. 

Nikdy se nevzdávejte. Neodmítejte moji milosrdnou ruku. Dovolte Mi vás obejmout, abych 
vám dodal odvahu, potřebnou k pokračování v cestě se Mnou až do dne, kdy přijdu, abych 
vás odměnil. 

Váš milovaný Ježíš 

651. Přišel čas pro velkou změnu, k dobru všech 
Čtvrtek, 20. prosince 2012 v 19:15 
 
Má nejdražší dcero, volám ke všem mým dětem, aby vyzdvihli jméno mého jediného Syna, 
Ježíše Krista a prokázali Mu čest, která Mu mezi lidmi náleží. 

Moji andělé v mém svatém království jásají a radují se kvůli milosrdenství, které skrze mého 
Syna má být uděleno všem. 



Tento velký Boží dar bude použit k vítězství nad temnotou, jež pokrývá svět. Mým božským 
zásahem budu moci zachránit většinu mých dětí. 

Tyto Vánoce, čas velké radosti, kdy oslavujete narození Spasitele, kterého jsem dal světu, 
jsou bodem obratu v historii lidské rasy. 

Jako váš Otec, žehnám vám všem a uděluji vám s hlubokým soucitem tento velký dar 
milosrdenství. Shromáždím vás, všechno mé stvoření, abych vás mohl očistit od každé 
pochybnosti, každého hříchu a každého rouhání proti zákonům mého království. 

Tato velká očista země potrvá nějaký čas, ale Já urychlím tyto časy pronásledování. 

Vaše utrpení z rukou zkažených vlád, které nepřijímají mé zákony, bude těžké, ale nebude 
trvat příliš dlouho. 

Všem mým nepřátelům dám čas, aby otevřeli své oči k pravdě nádherného ráje, se kterým 
jsem čekal, abych jej odhalil světu. 

Radujte se. Velebte mého Syna, neboť kvůli Němu vám představuji Nový ráj, ve kterém pro 
Něho bude vytvořeno Mnou zaslíbené království. 

Čas velké změny, pro dobro všech, je před vámi. 

Moje moc bude předvedena v celé síle a slávě na svědectví světu. 

Já Jsem začátek. Já Jsem konec. Mé nové království, Nový ráj, konečně nahradí vše staré.  

Země byla znečištěna hříchem Adama a Evy. Dokonalé stvoření člověka bylo zničeno, když 
hřích přivedl ke konci dar nesmrtelnosti. Brzy obrátím vše, co bylo poskvrněno zamořením 
způsobeným Satanem a jeho démony. Už nebudou déle pány pokušení. 

Nyní pošlu mého Syna, aby si vyžádal trůn, který byl pro Něj vytvořen. 

Bitva o tento trůn je urputná, ale má moc zvítězí a každý zázrak bude použit, aby přivedl 
moji rodinu bezpečně zpět do božského Nejsvětějšího Srdce mého Syna. 

Vy, mé děti, jste ztracené a v bolesti. Nyní posílám mého Syna, aby započal proces, jímž vás 
vezme do vašeho právoplatného domova. 

Miluji vás, mé nejdražší děti. Nikdy jsem vás neopustil, i když by bylo odpustitelné, kdybyste 
tomu uvěřili. 

Nyní jste voláni. Nikdo nebude vyloučen z tohoto oznámení z nebe. 

Modlete se, děti, aby všichni odpověděli na milosrdenství mého Syna. 

Váš milovaný Otec 
Bůh Nejvyšší 
 
652. Moji lásku k lidstvu pociťují mnozí. Žel ti, kteří ji nehledají, ji nenajdou. 
Pátek, 21. prosince 2012 v 22:20 

Má vroucně milovaná dcero, milovat Mě je snadné. Nemusíte být učení v Písmu svatém. 
Všechno, co musíte udělat, je následující: 



Volejte ke Mně, i když pochybujete o mé existenci. Naplním vás neočekávaně svou 
přítomností. Pocítíte lásku jako nikdy dříve. A pak budete znát Pravdu. 

Já jsem skutečný. Já jsem a miluji každého z vás. Opravdová láska pronikne vaše srdce 
mocným citem náklonnosti. Je to oboustranný dar. Budete Mě milovat a budete udiveni, jak 
je to možné. 

Moji lásku k lidstvu pociťují mnozí. Žel ti, kteří ji nehledají, ji nenajdou. Těm, kteří stále ještě 
bloudí vzdáleni ode Mne, všechno co potřebujete udělat, je volat ke Mně, abych mohl osvítit 
vaši duši. 

Moje narození oznámilo důkaz lásky mého Otce k lidské rase. Poslal Mě, vašeho Spasitele, 
kvůli své lásce k vám. 

Láska není něco, co byste kdy mohli považovat za samozřejmé, protože je tím největším 
Božím darem. Přesahuje každý jiný pocit a může porazit zlo, jen kdybyste ji přijali. 

Můj Duch lásky, má ochrana, vás zahaluje v tomto mimořádném čase. Patříte Mně. Jsem ve 
vašich srdcích. Vše, co musíte učinit, je dovolit mé lásce, aby vás naplnila, protože když to 
uděláte, pocítíte pravý pokoj. 

Žehnám vám všem. 

Váš Ježíš 

653. Mé Slovo bude jako meč, jenž přetne zmatek a lži 
Pátek, 21. prosince 2012 v 22:50 
 
Má vroucně milovaná dcero, nadešel čas, aby mé učení a má svatá poselství byla rozšířena 
do každého koutu světa. 

Zajistím, aby Kniha Pravdy, slíbená světu, byla připravena v každém národu a ve všech 
jazycích. 

Moji stoupenci a moji posvěcení služebníci budou kázat ze čtyř koutů země. 

Miliardy budou sledovat mé Slovo a mnozí, konečně, budou číst svaté evangelium. 

Kniha mého Otce, Bible svatá, bude znovu rozevřena a mé Slovo bude opět čteno. 

Moje současná poselství, obsažená v Knize Pravdy, budou potravou, jíž budou živeny Boží 
děti, až bude v budoucnosti pokládáno za ilegální číst svaté Boží Slovo. 

Vy, moji stoupenci, musíte obrátit ty, kteří Mě neznají. Jestli nebudou vědět, kdo jsem, 
nebudou se moci náležitě připravit na mé nové království. 

Mé slovo bude jako meč, jenž přetne zmatek a lži. Dotkne se myslí, srdcí a duší všech. 

Někteří budou potřebovat čas, aby strávili mé Slovo, ale většina světového obyvatelstva 
přijme Pravdu, až jim bude dána. 

Prosím, modlete se za odvahu, sílu a vůli udělat to, co od vás žádám. Připomeňte jim, že 
jsem pro ně zemřel. Řekněte jim, že čas mého návratu je blízko. Utěšte je tím, že jim povíte 
o velkém daru Nového ráje, který odhalím. 

Řekněte jim, že přicházím, abych je zachránil a ukončil jejich trápení. 



Váš Ježíš 

654. Dnes vás zahrnu mimořádným požehnáním 
Sobota, 22. prosince 2012 v 20:36 
 
Má vroucně milovaná dcero, Boží hod vánoční je mým darem lidstvu. Díky tomuto dni se pro 
smrtelného člověka stal možný věčný život. 

Já, Ježíš Kristus, Spasitel světa, vítám vás, všechny Boží děti, do království, které Mi zaslíbil 
můj Otec. 

Přišel jsem do světa téměř nepoznán. Moje narození změnilo budoucnost. Moji následovníci 
přijali můj slib. Věděli, že přijdu znovu, ale vůbec nevěděli kdy. Naslouchali mému učení, 
přestože mnozí z nich byli nevzdělaní lidé. Byli chudí a vedli jednoduchý život. Přesto byli 
jediní, kdo Mě přivítal.  

Totéž bude platit nyní, kdy vás připravuji na můj Druhý příchod. Budou to duše s 
jednoduchou láskou ke Mně, které otevřou k mému volání svá srdce. A budou to ti z vás, 
mající pokorné srdce a čistou duši, kteří se stanou mými nynějšími stoupenci. Bude to skrze 
vás, právě tak, jako tomu bylo tehdy, když jsem chodil po zemi, že mé Slovo bude slyšeno 
a bude mu uvěřeno. 

Dnes na vás vyliji toto mimořádné požehnání. Velmi si přeji, abyste přijali mé požehnání 
ochrany touto modlitbou modlitební kampaně (90), abyste Mě, vašeho Mesiáše, přivítali, až 
odhalím mé nové království:  

Díkůvzdání za tvůj nejslavnější Druhý příchod 

"Ó, můj Ježíši, nabízím Ti chválu a díkůvzdání za tvůj nejslavnější Druhý příchod. 

Ty, můj Spasiteli, ses narodil, abys mi dal věčný život a osvobodil mě od hříchu. 

Nabízím Ti moji lásku, mé díky a mé zbožňování, zatímco připravuji mou duši na tvůj velký 
příchod. Amen." 

Jděte teď a připravte se. Neboť času je málo a musí být toho hodně uděláno pro záchranu 
každé duše. 

V tomto mimořádném dni vám přináším pokoj, lásku a radost. 

Váš Ježíš 

655. Rodina a její zničení budou u kořene všeho 
Neděle, 23. prosince 2012 v 15:30 
 
Má vroucně milovaná dcero, mnoho z mých posvěcených služebníků bude čelit strašné 
výzvě. Ta je donutí, aby si vybrali jednu z dvou rozdílných cest. Bude záležet na každém 
z nich, na jejich svobodné vůli, kterou cestu si budou muset vybrat. Neboť ohavnost se už 
brzy sama oznámí. 

Mnozí z mých posvěcených služebníků si nebudou zpočátku vědomi toho, co se děje. Teprve 
potom, co budou číst dopisy od těch, kteří zaujímají vysoká postavení, setkají se s těžkostmi. 

Ti, kteří prosazují mé svaté Slovo, dané člověku darem Bible svaté, budou vyzváni, a bude na 
ně naléháno, aby přijali pozměňovací doplňky. Tyto doplňky jim budou dány a bude od nich 
očekáváno, že je spolknou a přijmou je jako Pravdu. Bude z nich plynout toto: 



Budou vybízet mé svaté posvěcené služebníky, aby přijali toleranci hříchu. 

Bude jim řečeno, že Bůh je vždy milosrdným Bohem a že miluje každého. Ano, tato část je 
pravdivá. Ale potom jim budou dány pokyny, aby schvalovali zákony, které jsou ohavností 
v mých očích. Rodina a její zničení budou u kořene všeho. 

Od jiných bude požadováno, aby přijali nový druh obřadu, jenž nahradí mši a přítomnost mé 
nejsvětější eucharistie. 

Bude to považováno za vše zahrnující krok k sjednocení všech křesťanů a jiných náboženství 
v jedno jediné. To bude začátek konce. 

Den, kdy každodenní oběti mše budou přerušeny, bude začátkem všech událostí, které se 
začnou uskutečňovat, jak bylo předpověděno Janu Evangelistovi. Bude to čas vzestupu šelmy 
a její vliv bude velký. Zvítězí nad srdci a dušemi mnoha kněží. Jejím cílem je zrušit všechny 
mše a znesvětit nejsvětější eucharistii. 

Šelma to již činí skrze černé mše, sloužené v mnoha katolických kostelech. Jádro nevěrných 
služebníků spřádá komplot proti mé církvi a mnohé uvedou v omyl. 

Buďte bdělí. Mějte oči otevřené a proste Mě o sílu, kterou budete potřebovat, abyste se 
postavili proti tomuto hanebnému a podlému plánu. 

Boj v mé církvi na zemi bude urputný. Kněz proti knězi. Biskup proti biskupovi. Kardinál proti 
kardinálu. 

Moji posvěcení služebníci, nechť je známo mezi těmi z vás, kteří Mě znají a milují Mě, že vás 
povedu. Budu vás provázet. Dám vám sílu k tomu, abyste si poradili s nepřáteli Boha. Nejste 
sami. 

Nikdy nesmíte naslouchat lžím, dávaným, nebo předkládaným vám v mém svatém jménu. 
Jen vy znáte Pravdu ve svých srdcích. Poslouchejte vaše srdce. Zůstaňte věrní všemu, co 
vám bylo řečeno, že je Božím zákonem. 

Jestli vám bude předloženo cokoliv, co se zdá, že je v rozporu s mým učením, pak se k tomu 
musíte obrátit zády. 

Váš Ježíš 

656. Matka Spásy: Den, v němž jsem přivedla na svět Spasitele, změnil osud 
lidstva 
Pondělí, 24. prosince 2012 v 18:00 
 
Mé dítě, den, v němž jsem přivedla na svět Spasitele, změnil osud lidstva. 

To malé dítě jsem vášnivě milovala jako každá jiná matka. Ale byla zde mimořádná milost, 
která mi byla dána mým Otcem. Byla to milost ochrany. Od začátku jsem ochraňovala mého 
Syna způsobem, který byl jiný. Věděla jsem, že je zaslíbeným Mesiášem, a proto jsem měla 
velmi zvláštní odpovědnost, i když jsem vůbec nevěděla, co tato odpovědnost bude 
zahrnovat. 

Hned od začátku mi nebylo dáno poznat, že můj Syn, Spasitel, seslaný Bohem k záchraně 
lidstva od pekelných plamenů, bude zabit. Tato část mé mise přišla jako strašný šok a má 
bolest byla tak silná, že nemůže být popsána. 



Trpěla jsem skrze mého Syna, v Něm a s Ním. Dokonce i dnes cítím jeho bolest a žal nad 
nevírou v jeho existenci v dnešním světě. Jako Matka Spásy mám odpovědnost pomáhat 
mému Synu v jeho plánu k záchraně duší. 

Toto je čas povodně; toto je čas k rychlé a náhlé změně. Až propuknou války a velká válka 
povstane z popela, Boží plán probudit jeho přítomnost mezi všemi národy a všemi rasami se 
zrychlí ve svém tempu. 

Mé dítě, prosím tě naléhavě, modli se nejsvětější růženec, když dnes pláču. Mé slzy, které jsi 
právě viděla, se prolévají pro ty duše, které neuznají mého Syna. Ti křesťané, kteří říkají, že 
přijímají Ježíše Krista jako Spasitele a kteří Ho urážejí tím, že se k Němu nemodlí, Ho 
rozesmutňují nejvíce. 

Šíření ateismu je jako hrozná epidemie zachvacující zemi. Bůh nebyl zapomenut, spíše je 
jeho existence záměrně ignorována. Jeho zákony jsou ve vašich zemích zakázány. Jeho 
církve nejsou respektovány. Jeho posvěcení služebníci jsou příliš nesmělí a nemají dost 
odvahy, aby otevřeně hlásali jeho svaté Slovo. 

Země se nyní změní, jak fyzicky, tak i v duchu. Očista již začala. Bude sveden boj mezi těmi, 
kteří následují Zlého a zbytkem Boží církve. 

Vy, věrní mému Synu, musíte vždy volat mě, vaši milovanou Matku Spásy, abych vás mohla 
zasvětit mému Synu a poskytnout vám mnoho milostí, které nutně potřebujete. Musíte být 
připraveni jako voják Ježíše Krista. Vaše výzbroj musí být učiněna silnější kvůli vaší úloze 
křižáka a budete muset jít proti velké krutosti a nespravedlnosti. 

Jděte v pokoji, děti, a pokračujte ve vašich každodenních modlitbách, neboť změny začínají, 
aby mohlo být dosaženo záchrany lidstva. 

Všechno se stane podle svaté vůle mého Otce skrze jeho jediného Syna, Ježíše Krista. Vám, 
mé děti, které prosíte o mou pomoc, bude poskytnuta velká ochrana pro vaše národy. 

Vaše milovaná Matka 
Matka Spásy 
 
657. Přijde velká záplava. Uvidíte také menší povodně napříč jinými zeměmi. 
Úterý, 25. prosince 2012 v 19:20 
 
Má vroucně milovaná dcero, můj plán spásy začal v mém čase, dne 22. prosince 2012. 

Tento čas ve světě je mým časem, kdy shromáždím všechny Boží děti dohromady, neboť 
velká bitva začíná. 

Toto období Velkého soužení bude nějaký čas trvat. Válečné konflikty budou narůstat až do 
vyhlášení velké války a svět se bude měnit. 

Všechny národy budou svědky změn. Musíte na ně být připraveni a přijmout je, neboť to 
všechno se musí stát před mým Druhým příchodem. 

Dojde k velké záplavě. Uvidíte také menší povodně napříč jinými zeměmi.  

Podnebí se začne měnit a počasí bude natolik jiné, že vám bude připadat zvláštní. 



To je čas pro všechny ty, kteří otevřeli oči k Pravdě, aby si naplánovali svou cestu ke Mně, 
abych je mohl přivítat v mé svaté náruči. 

Nemějte strach, neboť má láska mnoho z toho oslabí a vaše modlitby mohou zmírnit, a také 
zmírní, mnohé z těchto událostí, stejně jako ukrutnosti plánované šelmou. 

Váš Ježíš 

658. Bůh Otec: Brzy uvidíte nové světlo, nové slunce 
Čtvrtek, 27. prosince 2012 v 18:20 
 
Má nejdražší dcero, toto je poselství velké naděje všem mým dětem. 

Nadešel čas předpověděných změn, kdy se bude měnit jak země, tak i planety a podnebí už 
nebude nadále předvídatelné. 

Má velká moc se nyní projevuje jak v nebi, tak na zemi, když teď vedu boj proti mým 
nepřátelům. Satan a jeho démoni budou poraženi, ale postavili strašnou obranu. Pomocí ní 
jsou jimi ty moje ubohé děti, jejichž srdce jsou naplněna politickými a světskými ambicemi, 
vtahovány do role, kterou mají sehrát, až se pokusí ukřižovat mé děti. 

Člověk je slabý. Člověka lze snadno svést. Pro jeho zaslepenost k Pravdě, ustanovené Mnou 
od začátku stvoření, věří člověk ve lži. Věří lžím, jež chrlí Zlý, protože je přitahován sliby moci 
a slasti. 

Mé děti, musíte projevit vděčnost za nádherné a velkolepé světlo mého království. Ty, má 
dcero, jsi viděla toto světlo a víš, jak je mocné. Znáš Boží moc, a jak tě zahaluje. Dokážete si 
představit, jaké to bude, až vám odhalím můj Nový ráj? Ty, má dcero, jsi zahlédla jen velmi 
malou část toho nádherného a zářícího světla. 

Je důležité, abyste přivítali Světlo mého Syna ve svých srdcích. Když Ho požádáte, aby vás 
zachránil a vzal vás do svého Nejsvětějšího Srdce, budete to Světlo pociťovat. 

Světlo nového úsvitu – nové éry – pomalu, ale jistě ozáří svět. Brzy uvidíte nové světlo, nové 
slunce. Bude větší a bude příčinou velkého úžasu. 

Je to znamení mé moci a mého majestátu. Bude to zázrak a bude důkazem, že člověk plně 
nerozumí tajemství stvoření.  

Jen Já, Bůh, Stvořitel vesmíru, ovládám všechno, co je. Všechno, co bude. Všechno, co může 
být. Žádný člověk, žádný vědec, nemůže rozluštit tato nejsvětější tajemství, neboť není 
člověku dáno rozumět tomu v tomto čase. 

Zázraky mého stvoření a síla mé moci budou ukázány světu. Nechť nikdo neudělá tu chybu, 
že by uvěřil, že Satan a jeho zlí následovníci mají nějakou moc přinést vám zázraky, které 
jsem stvořil pro každou jednotlivou bytost. Slíbil jsem vám odhalit Pravdu, abyste vy, mé 
děti, mohly setřít pavučiny, které vám zakrývají vaše oči. 

Až přijde den, kdy konečně přijmete Pravdu, poskytnu vám nejnádhernější bohatství, milosti 
a život, jaký byste si nedokázali ani představit, protože je mimo rámec vaší obrazotvornosti. 

Jsem šťasten, že vám dnes sděluji toto poselství naděje. Doufám, že vám přinese hodně 
potěšení a pokoje. 

Můj slib, přivést vás do vašeho konečného dědictví, se brzy stane skutečností. 



Váš milující Otec 
 
659. Vědomost vás může velmi často vůči Pravdě zaslepit 
Sobota, 29. prosince 2012 v 06:05 
 
Má vroucně milovaná dcero, jen tehdy, když tvé srdce je Mi opravdu otevřeno, můžeš 
zakoušet mé Světlo a rozpoznat Pravdu. 

Mnozí říkají, že prosili o dar rozlišování a modlili se k Duchu Svatému, aby ho obdrželi. Ne 
všem, kdo prosí, je dán potřebný vhled, aby dostali tento vzácný dar. Přesto budou říkat, že 
ho mají. Pak Mě urážejí tvrzením, že mé svaté Slovo je jim nepříjemné. Prohlašují, že jejich 
znepokojení musí znamenat, že má svatá poselství pocházejí od ducha zla. 

Těm z vás, kteří své překroucené výklady mého svatého Slova, dávané těmito poselstvími, 
prohlašujete pyšně za falešné, musím říci toto. 

Kdy naposled jste přišli přede Mne obnažení? Bez pláště pýchy, který vás přikrývá? Kdy jste 
přede Mne přišli na kolenou a prosili Mě, abych vás pravdivě provázel, bez toho, že byste si 
nejdříve zacpali uši v odmítnutí Mi naslouchat? Cožpak nevíte, že vás osvítím darem rozlišení 
jen tehdy, když přede Mne přijdete bez jakýchkoliv vašich vlastních předpojatých názorů? 
Nemůžete být osvobozeni z řetězů intelektuální pýchy, která vás zaslepuje vůči pravdě 
duchovního poznání, dokud se nezbavíte veškeré lidské pýchy. 

Ti mezi vámi, kteří strávili roky studiem Písma svatého a považují se za velmi učené – tedy 
více hodné vykládat mé Slovo – musíte se znovu zamyslet. 

Znalost Knihy mého Otce vás neopravňuje nijak více, než žebráka na ulici, bez vzdělání 
v duchovních věcech. Vědomost vás může velmi často vůči Pravdě zaslepit. Poznání založené 
na vašem vlastním výkladu Knihy mého Otce neznamená nic, pokud jde o pochopení Božího 
Slova. 

Ti z vás, kteří se chlubíte svými učenými způsoby následování Písma svatého a potom je 
použijete k popírání mého Slova dávaného dnes světu, jste vinni hříchem. Vaším hříchem je 
pýcha. Urážíte Mě, protože vaše pýcha je pro vás víc než láska ke Mně v její nejprostší 
podobě. 

Láska ke Mně, vašemu Ježíši, vychází ze srdce. Duše hodné mého království poznají můj hlas 
rychle. Duše, jež vzdorují mému Slovu a podněcují jiné, aby Mě viditelně odmítly, jsou 
ovlivněny duchem zla. Hnusíte se mi. Vaše odporné hlasy, když pokřikujete a pyšně hlásáte 
svou důležitost, založenou na znalostech Písma svatého, budou umlčeny. 

Má trpělivost je nekonečná, ale ti, kteří stojí proti Mně a s vědomým záměrem mému plánu 
Spásy škodí, budou v mžiku oka vyvrženi do pustiny. 

Váš Ježíš 

660. Nikdy se Mě nebojte, neboť Já přicházím v míru 
Sobota, 29. prosince 2012 v 19:36 
 
Má vroucně milovaná dcero, znovu vám všem říkám, moji drazí stoupenci, nemějte strach. 
I když přicházející události, jichž budete svědky, mohou být děsivé, pamatujte na má svatá 
Slova, nyní vám daná. 



Moje láska k lidstvu je tak velká, že odpustím snadno jakýkoliv hřích, bez ohledu na jeho 
závažnost, pokud hříšník projeví upřímnou lítost. Nikdy se Mě neobávejte, pokud Mě 
skutečně milujete, protože Já vás vždy ochráním. Ano, budete trpět pro Moje jméno, když 
Mě následujete. Ale to je něco, co musíte přijmout. Je to jen drobná cena za nádheru, která 
vás čeká. 

Ti však, kteří jdou přede Mnou v mylné víře, že nepotřebují přítomnost Boha ve svých 
životech, by měli mít strach. Tito hříšníci, kteří nikdy neprojeví lítost, protože věří, že mají 
v moci svůj vlastní osud, padnou do propasti. Tuto past, nalíčenou na ně Zlým, lze přirovnat 
k tikajícím hodinám. Každou minutou, kdy jsou ode Mne vzdáleni, se jejich čas zkracuje. 
Jejich čas na vykoupení v Mých očích je krátký. 

Vězte, že dvě armády k bitvě o duše nyní zaujaly své pozice, aby se připravily na válku. Čas 
běží, a tak prosím, buďte vždy připraveni. 

Nikdy se Mě nebojte, neboť Já přicházím v míru. Bojte se ale šelmy, přicházející jakoby 
v míru, přichází vás však zničit. On, Zlý a jeho následovníci na zemi jsou ti, kterých byste se 
měli bát. Ne Mne. 

Váš Ježíš 

661. Mocí okultních sil vzbudí zdání vyléčení nevyléčitelně nemocných 
Neděle, 30. prosince 2012 v 17:50 
 
Má vroucně milovaná dcero, chci ti říct, že změny, které připraví svět na můj Druhý příchod, 
uvidí celý svět. 

Válečné konflikty na Středním východě se zrychlí a rozšíří. Budou v nich zapojeny Západ 
i Východ. Chaos ukončí muž míru, šelma, antikrist. Postupem času mnozí uvěří, že je Bůh, 
Mesiáš, tak mocný jim bude připadat. Jeho moc mu bude propůjčena otcem zla, Satanem. 

Mocí okultních sil vzbudí zdání vyléčení nevyléčitelně nemocných. Ze svých nemocí budou 
vyléčeni dočasně a lidé uvěří, že jeho moc pochází z nebe. Uvěří, že on je Já, Ježíš Kristus. 
Uvěří, že přichází, aby připravil svět na novou éru a že Druhý příchod se uskutečňuje před 
jejich očima. 

Bude předvádět i jiné zázraky, ale bude to pouhá iluze. Někteří moji posvěcení služebníci 
před ním padnou na kolena a budou ho zbožňovat. Političtí vůdci mu budou otevřeně tleskat. 
Bude vnímán jako dobrý a pokorný mesiáš a napodobí všechny mé vlastnosti. Žel, oklame 
mnoho lidí. 

Moji stoupenci, snažně vás prosím, varujte lidi, že Já, Ježíš Kristus, nepřijdu v těle. Tak to být 
nemůže. Já jsem již na zem v těle přišel a to se už podruhé nemůže stát. Až přijdu znovu, 
bude to stejným způsobem, jakým jsem odešel, a pak zlí budou vykázáni a můj Nový ráj 
nahradí zemi. 

Nenechejte se oklamat. Buďte ostražití. Budu vás i nadále varovat před antikristem a lžemi, 
jež bude předkládat světu. Tímto způsobem Mi můžete pomoci zachránit ty ubohé duše, 
které ho budou otrocky následovat do hlubin pekla. 

Váš Ježíš 

662. Budete terčem velké nenávisti 



Pondělí, 31. prosince 2012 v 19:25 

 
Má vroucně milovaná dcero, tvé břímě posla, vyslaného urovnat cestu pro můj Druhý 
příchod, se stane těžším. 

Budeš terčem velké nenávisti a mnozí, včetně kněží z mojí církve, se budou snažit tě zničit. 

Totéž bude platit o těch, kteří rozšiřují má poselství. Jako nositelé Pravdy budou také slovně 
napadáni. 

To je čas, kdy se musíte držet stranou a dělat jen to, co je třeba, aby byl k poselstvím 
zajištěn přístup co možná nejvíce lidem. 

Jak bude mé svaté Slovo dosahovat do mnoha koutů světa, hněv vůči nim se bude 
prohlubovat. I když budou poselství rozervána a v některých případech označena za kacířství, 
musíte jít dál. Zůstávejte pospolu a neposlouchejte jedovaté zlořečení, které na vás budou 
chrlit. 

Zůstaňte silní a odvážní. Držte se při Mně, na mé straně, až půjdeme touto cestou na 
Kalvárii. Neboť nemylte se, tato obtížná mise byla předpověděna a pro mnohé z vás bude 
velmi těžká. 

Všem vám žehnám a upozorňuji, že se nesmíte trápit, když se útoky stanou důraznější. To 
pro Mé svaté Slovo se projeví mnoho nenávisti. Tuto cenu je třeba zaplatit za spásu duší, 
včetně těch, které vás nejvíce trýzní.  
 
Váš Ježíš 
 
663. Boží chrám bude znesvěcen k nepoznání 
Úterý, 1. ledna 2013 v 19:20 
 
Má vroucně milovaná dcero, vzešel nový úsvit a započaly změny v přípravě na můj Druhý 
příchod. 

Války na Středním východě se nyní vystupňují a mnozí zemřou rukama skupiny zla. Avšak 
rukou mého Otce, ti v této skupině zla, budou zastaveni. Každý z nich bude sražen, protože 
jsou tím největším nebezpečím pro Boží děti. 

Mé plány se již projevují a ti mezi vámi, vybraní Mnou k vedení zbytku mé církve, rychle 
vybudují základny po celém světě. To budou místa, kam Mě budete chodit uctívat, v pokoji, 
až vaše kostely vás už nebudou vítat tak, jak by měly. 

Vaše kostely se stanou pouhými místy zábavy, kde pohanské rituály a hudba budou 
inscenovány do složitých obřadů. Budou vydávány za uctívání Boha. Ve skutečnosti však 
budou vytvářet idoly z hříšných skutků a prohlašovat je za odpovídající mému učení. 

Brzy se jich hodně představí jako noví služebníci Boží. Mnozí nebyli nikdy připravováni 
v křesťanské církvi a nebudou proto schopní předávat svátosti Božím dětem. Budou to 
podvodníci. Všem budou diktovat pravdu o tom, co je, jak říkají, Boží učení v dnešním světě. 
Jejich lži dosáhnou sluchu lidí celého světa. 



Mnozí budou přitahováni k tomu, co budou vnímat jako nový, svěží přístup k mému učení 
a k Boží lásce. Všechno bude hrozná lež. Mnozí budou oklamáni k přijetí nového jediného 
světového náboženství. 

Tak jako falešná církev poroste a bude přitahovat mnoho celebrit, média a politické vůdce, 
moje zbylá církev bude vzrůstat. Mnoho z mých posvěcených služebníků Mi budou nevěrní 
a připojí se k novému světovému náboženství, kde budou přivítáni s otevřenou náručí. 

Tito podvodníci způsobí křesťanům všude strašné strádání, pokud nepřijmou tuto novou, 
politicky podporovanou organizaci, jež nazve sama sebe církví Boží. 

Zatímco křesťané budou hlavním cílem nenávisti, Dům Izraele bude také v hledáčku a Židé 
budou učiněni obětními beránky v této válce o duše. 

Nic, co budete zpočátku pozorovat, vám nebude připadat navenek rozdílné. Brzy ale v Římě 
uvidíte honosnou a impozantní budovu, která se stane místem setkávání. Všechna 
náboženství zde budou vítána, dokud nebudou přinucena spolknout lži, předložené jim 
novým světovým řádem. 

Časem se stane nepřijatelným, aby některé křesťanské obyčeje byly konány na veřejnosti. 

To bude zahrnovat svátosti křtu a svatého přijímání. V moderním a laickém světě budou 
považovány za nepřijatelné a shledáte, že nebude možné je obdržet. Svátost manželství 
bude změněna a manželství bude dostupné v jiné formě. Jedinou cestou k přijetí pravých 
svátosti v tom čase bude skrze zbylou církev. 

Moji posvěcení služebníci, kteří budete trpět v mém jménu, až budete bojovat za udržení 
svátostí a mše svaté, vězte toto:  

Jste Mi zavázáni skrze vaše svaté sliby a nikdy nesmíte být v pokušení odchýlit se od Pravdy. 
Bude na vás vykonáván nátlak, abyste opustili cesty Pána. Váš hlas se stane jen šepotem, až 
se nepřítel pokusí přehlušit Pravdu Božího Slova. 

Shromážděte se. Sjednoťte se. Neboť již brzy bude Boží chrám znesvěcen k nepoznání. Vše, 
co máte udělat, je následovat Mě, poslouchat vaše srdce a vaše svědomí. Buďte vždy 
připraveni na tuto těžkou cestu ležící před vámi. Budete potřebovat všechnu svou odvahu, 
sílu a vytrvalost. 

Vězte, že na konci této cesty budu čekat Já, abych vás vzal do mé svaté náruče a do 
bezpečného přístavu mého Nového ráje. 

Váš Ježíš 

664. Matka Spásy: Ne všichni přijmou svobodu. Mnozí budou na straně Zlého 
a mého Syna odmítnou. 
Středa, 2. ledna 2013 v 06:29 

Mé dítě, ve světě se nyní mnoho přihodí a mnohé události jsou nezbytné pro očistu Božích 

dětí. 

Je důležité, aby se všechna srdce otevřela Pravdě, svatému Božímu Slovu. Jestli svá srdce 
neotevřou, nebudou schopni přijmout Pravdu zaslíbení mého Syna lidstvu. 



Přijde znovu, a brzy, aby své království na zemi vykoupil. Bude vytrženo ze zlého sevření 
Satana. Všem Božím dětem bude nabídnuta svoboda, kterou potřebují, aby se mohli 
sjednotit s mým Synem. 

Ne všichni svobodu přijmou. Mnozí budou na straně Zlého a mého Syna odmítnou. Budou tak 
slabí, že nepřijmou jeho zaslíbení a budou se dál věnovat světským touhám. 

Děti, prosím vás, buďte velkorysé k těmto duším. Ony nejen odmítnou milosrdenství mého 
Syna, ale budou pronásledovat a zesměšňovat všechny ty statečné duše, jež povstanou a 
budou hlásat Pravdu Boha. 

Pokračujte denně v modlitbách, děti, a potom odevzdejte všechny své možné obavy mému 
Synu. On vás miluje a přeje si ulehčit vám od takového trápení a bolesti. Pojďte ke mně, vaší 
milované Matce, a já Ho budu prosit, aby vás posílil ve věrnosti k Němu. 

Vaše milovaná Matka 
Matka Spásy 
 
665. Milujte všechny, kteří vás pronásledují v mém jménu. Potom se za ně 
modlete. 
Středa, 2. ledna 2013 v 20:00 

Má vroucně milovaná dcero, musíš informovat všechny mé následovníky, že jejich modlitby 
pomohou zmírnit mnoho z toho, co bylo předpověděno. 

Modlitba je tak mocná, že jestli se budete modlit dost modliteb, které dávám světu skrze 
modlitební kampaň, tak mnoho těžkých útrap může být zkráceno. 

Také musím zdůraznit sílu odpuštění. Když vás pronásledují v mém jménu, musíte se modlit 
za ty duše, které vás mučí. Když se za ně ze srdce modlíte, pokryji je vaší láskou. Když se 
modlíte za své nepřátele, tak zdržujete Satanovu misi odvádět duše ode Mne. 

Má dcero, musím tě naučit, stejně jako mé stoupence, jak zůstat klidní vůči velkému odporu 
k těmto poselstvím. Nikdy byste se neměli obávat Božího Slova, i když vám přináší hodně 
bolesti z okolního světa. 

Nemyslete si, že je snadné vstoupit do mého království. Pro každého z vás, kdo Mě skutečně 
miluje, bude jeden, nebo další dva, kteří budou pokoušeni, aby vás odradili od vaší věrnosti 
ke Mně. Je tomu tak od mé smrti na kříži. Zůstane to tak až do mého Druhého příchodu. 

Moji stoupenci přitahují duše, které Mě hledají. Moji stoupenci pak obejmou tyto duše, tak 
aby počet mých následovníků narůstal v jednotě, ve spojení se Mnou. Tato osamělá cesta do 
mého království nebude nikdy bez utrpení. 

Když vás budou obviňovat, myslete na moji vlastní cestu na Kalvárii. V každé vteřině, v níž 
budete snášet výsměch v mém jménu, myslete na mé mlčení a na důstojnost prostého 
soustředění na můj jediný cíl – zachraňovat duše. 

To udělá vaši cestu snesitelnější. Nechejte vaše pomlouvače křičet urážky, nechejte je 
nazývat vás blázny, nechejte je prohlásit má poselství za kacířství. Neboť když to uděláte, 
jejich zlé jazyky nebudou mít nad vámi žádnou moc. 

Milujte všechny, kteří vás pronásledují v mém jménu. Potom se za ně modlete. A když jim 
odpustíte, zničíte moc, kterou nad nimi má Satan. 



To je tajemství pokory. 

Váš Ježíš 

666. Matka Spásy: Příčinou, proč tolik lidí je v takové bolesti a temnotě, je to, že 
nevěří v Boha 
Čtvrtek, 3. ledna 2013 v 21:00 
 
Mé dítě, příčinou, proč tolik lidí je v takové bolesti a temnotě, je to, že nevěří v Boha. 

Víra, která měla být vyvolenými vštěpena do každé duše, selhala. Tak mnozí se odvrátili od 
Boha a teď shledávají svoje životy prázdné a beze smyslu. Když se duše otočí zády k Bohu, 
stane se nepokojnou. Prázdnotu vyplní falešnou láskou k věcem, které nikdy neuspokojí 
jejich touhu po míru a pokoji. 

Pravý pokoj lze najít jedině skrze Nejsvětější Srdce mého Syna. Přijmete-li Ježíše Krista jako 
svého Spasitele, nikdy nezemřete. Ani nezůstanete v duchovní vyprahlosti. Můj Syn vám 
přinese spásu, a dokonce i ten nejslabší mezi vámi najde vnitřní sílu, když Ho zavoláte. 

Těm, kteří nebyli nikdy učeni Pravdě, protože jim byla odepřena, bude nabídnuta ruka 
milosrdenství mým Synem. Osvítí je, protože jsou těmi, které si přeje přitáhnout do svého 
nádherného království. 

Boží sláva vás spasí, pokud se uvolíte přijmout Pravdu otevřeným srdcem. Když poznáte Boží 
dobrotu, tak už nikdy nedáte před Ním přednost nikomu ani něčemu. 

Prosím, modlete se, aby světlo Pravdy otevřelo mysl, tělo a duši každého z vás během 
Varování. Proto Bůh sesílá takový dar milosrdenství. Prosím, odpovězte na jeho volání. 

Vaše milovaná Matka 
Matka Spásy 
 
667. Obracím se na všechny, kteří si nejsou jisti, zda existuji, nebo ne 
Čtvrtek, 3. ledna 2013 v 21:10 

Má vroucně milovaná dcero, obracím se na všechny, kteří si nejsou jisti, zda existuji, nebo 
ne. 

Uvědomuji si, jak obtížné je pro vás uvěřit v jiný život než ten, který žijete. Já vím, že je pro 
vás těžké přijmout moji božskou přítomnost. Vězte však, že když někoho milujete, že je to 
přítomnost Boží ve vaší duši, co dává tento dar. Využijte tuto lásku, volejte ke Mně a Já 
promluvím k vašemu srdci. 

Toto je čas, kdy velmi brzy instinktivně poznáte, že mnoho události ve světě způsobuje zlo 
přítomné v srdcích lidí a bezcitností jejich duší. 

Toto je čas, kdy nechám zaznít svému hlasu mezi vámi. Mluvím ústy svých proroků, abych 
vás osvítil a zjevil vám svou lásku k vám. Neodtahujte se ode Mne. V duši máte jiskru, jíž 
Mne poznáte. Nyní je čas přemýšlet o vaší budoucnosti a proto musíte znát toto: Beze Mne, 
bez mé lásky a mého milosrdenství, nikdy nenajdete pokoj. 

Já jsem Pravda. Přináším zprávy, které vám mohou být nepříjemné, ale říkám Pravdu. 
Zpočátku je těžké Pravdu přijmout, odhaluje totiž zlo stejně jako dobro. Lidé chtějí vidět 
pouze příjemnou stránku, velmi často ale vnější vřelé zdvořilosti pouze zahalují Pravdu. 



Mnozí nemohou procítit Pravdu – existenci Boha, stvořitele všech věcí – jsou však připraveni 
přijmout lži, které jsou jim předloženy.  

Jsou to jen přechodné formy smysl postrádajícího vzrušení. Úspěšně vás rozptylují a dávají 
vám falešný pocit bezpečí. Jsou však zcela bezobsažné. 

Nezapomeňte, že váš čas prožívaný na zemi je prostě formou exilu zaviněného hříchem. 

Když jsem přišel poprvé, přišel jsem zachránit lidskou rasu od hříchu. Žel, nebyl jsem vítán. 
Byl jsem zavražděn a zemřel jsem na kříži dříve, než jsem si mohl vyžádat mé království. 
Nyní přijdu znovu, jak bylo předpověděno, abych vznesl nárok na své království, zaslíbené Mi 
mým milovaným Otcem. Tentokrát vás všechny připravím na tuto událost, neboť vám nyní 
slibuji ten největší dar ze všech. 

Vy jste děti Boží, ať už tuto skutečnost přijímáte, nebo ne. Jste velmi milováni. Osvítím vás, 
jestli ke Mně přijdete a poprosíte Mě, abych vám pomohl. Není se čeho bát, protože jsem váš 
milovaný Ježíš a zemřel jsem pro vás smrtí za velkého utrpení. Vaše vlastní trápení, kdy 
bloudíte ztracení ve zmatku a nemůžete najít pokoj, je skoro u konce. 

Pojďte, následujte Mě. Mám velké plány a mé božství bude dokázáno všem. Dokonce i těm, 
kteří Mě stále odmítají, bude ukázána pravda, když více než sedm miliard lidí bude svědky 
mého slavného Druhého příchodu. 

Potom nikdo nebude popírat moji existenci. Už to nebude možné, a přesto mnozí odmítnou 
přijmout nové království, které odhalím všem Božím dětem. 

Neodvracejte se, neboť si přeji vás zachránit a vzít vás, celé lidstvo, do dědictví, pro které 
jste všichni byli zrozeni. 

Váš milovaný Ježíš 

668. Matka Spásy: Časy, které přicházejí, budou náročné pro všechny křesťany 
Pátek, 4. ledna 2013 v 12:30 
 
Mé drahé dítě, musíš se modlit, aby se křesťanské církve probudily k Pravdě těchto poselství. 
Z jejich množství načerpají sílu, aby vytrvaly v dodržování učení mého Syna. 

On, můj drahý Syn, touží po věrnosti všech svých následovníků. Musíte se modlit, aby ti 
v jeho církvích, kteří mají odpovědnost za každodenní hlásání jeho svatého Slova, Mu vždy 
zůstali věrní.  

Musím vás vážně varovat před nasloucháním novým učením, vydávaným za učení ve jménu 
mého Syna, Ježíše Krista, která však nemají původ v jeho svatém jménu. 

Časy, které leží před vámi, budou náročné pro všechny křesťany. Budete potřebovat velkou 
vytrvalost, budete-li chtít zůstat Bohu věrní. 

Až budete napadáni, zastrašováni a pronásledováni jinými křesťany k přijetí nových zákonů, 
o nichž srdcem poznáte, že nepocházejí z Boha, potom se musíte modlit tuto modlitbu 
k zachování věrnosti vaší víry (91). 

Abych zůstal věrný své víře 



"Ó, Blahoslavená Matko Spásy, ochraňuj mě v mé hodině nouze, až stanu tváří v tvář proti 
zlu. 

Pomoz mi bránit Boží Slovo se silou a odvahou, beze strachu v duši. 

Oroduj za mě, abych zůstal věrný učení Krista a dokázal se zcela zbavit svých obav, starostí 
a smutku. 

Pomoz mi, ať dokážu neohroženě kráčet vpřed na této osamělé pouti a hlásat pravdu 
svatého Božího Slova, byť nepřátelé Boha učiní tento úkol téměř nemožným. 

Ó, Blahoslavená Matko, kéž skrze tvou přímluvu zůstane víra všech křesťanů silná po 
všechen čas během pronásledování. Amen." 

Děti, musíte mít na paměti, až vaše víra bude stále napadána, urážena a zesměšňována, že 
můj Syn trpí s vámi. Toto utrpení a pronásledování je stejné, jako bylo při jeho krutém 
odsouzení, kdy byl obviněn z kacířství jen proto, že říkal Pravdu. 

Pravda, když je vyslovena, přitahuje spor, hněv a někdy i násilí. Vězte, že můj Syn vám dá 
sílu potřebnou vydržet čas velkých těžkostí. 

Děti, naslouchejte mému volání. Budu se za vás přimlouvat, abyste zůstali silní, a můj Syn 
vás zahrne mimořádnými milostmi umožňující vám uniknout nátlaku k přijetí rouhačských 
zákonů, které způsobí velký rozkol v křesťanských církvích, obzvláště v katolické církvi. 

Miluji vás a na každé etapě vaší pouti po cestě Pravdy vám nabízím mé přímluvy. 

Vaše milovaná Matka 
Matka Spásy 
 
669. Prosím, modlete se tuto modlitbu modlitební kampaně (92) za milost 
vytrvalosti 
Neděle, 6. ledna 2013 v 17:50 
 
Má vroucně milovaná dcero, skrze působení Ducha Svatého nyní reagují cizinci po celém 
světě na volání nebes. 

Jen mocí Ducha Svatého se mnoho tisíc duší s láskou v srdcích mohlo sejít a následovat mé 
skupiny modlitební kampaně. 

Budete ihned vědět, zda je Boží mise pravá, podle počtu povolaných a sjednocujících se 
v jedno v mém svatém jménu. Nevznikají žádné otázky. Nejde o peníze. Nejsou žádné 
námitky. Všechny jednoduše pojí dohromady jejich společná láska ke Mně. Kvůli odezvě 
tolikerých duší na mé modlitby modlitební kampaně v tak četných národech, dám jim nyní 
toto požehnání. 

Moji milovaní stoupenci, přinášíte Mi velkou radost a útěchu. Pro věrnost a vytrvalost, kterou 
jste projevili, vám žehnám darem Ducha Svatého. Pro každou práci, kterou od tohoto dne 
podniknete, abyste Mi pomohli zachraňovat duše před mým Druhým příchodem, vám dám 
mimořádnou milost, kterou okamžitě poznáte. Je to milost vytrvalosti při vzdorování 
nepřízním. 



Prosím, modlete se tuto modlitbu modlitební kampaně (92): 

 O milost vytrvalosti 

"Ó, drahý Ježíši, prosím Tě o dar vytrvalosti. 

Úpěnlivě tě prosím o udělení milostí, které potřebuji, abych podporoval a bránil tvé 
nejsvětější Slovo. 

Prosím Tě, zbav mě veškerých pochybností. 

Prosím Tě, zaplav mou duši laskavostí, trpělivostí a vytrvalostí. 

Pomoz mi zachovat důstojnost, až budu urážen ve tvém svatém jménu. 

Učiň mě silným a pokryj mě milostí vytrvalosti, zvláště až budu unaven, bude mi chybět síla, 
a až budu čelit všemu soužení, které je před námi, abych mohl neúnavně pracovat 
a pomáhat Ti zachránit lidstvo. Amen." 

Jděte, moji vzácní následovníci, a vězte, že mé srdce překypuje láskou a radostí, protože 
vidím vaši lásku, s jakou odpovídáte na moje volání. 

Miluji vás. Pokrývám vás mou vzácnou Krví. 

Váš Ježíš 

670. Pouze z moci Boží jste. Pouze z lásky Boží budete žít navěky. 
Pondělí, 7. ledna 2013 v 22:15 
 
Má vroucně milovaná dcero, možná se podivuješ nad tím proč, když s tebou rozmlouvám, ti 
to připadá jako ta nejpřirozenější věc na světě. 

Občas se ptáš, proč se necítíš být přemožena mou přítomností. Umožňuji to, protože bys 
shledala nemožným setrvat v mé přítomnosti a mohla bys pozbýt vědomím z moci mého 
Světla. Přesto ti dovoluji, abys jako zvláštní dar zahlédla něco málo z tohoto Božího Světla. 
Protože jen tehdy pochopíš, jak mocné je mé Světlo, má láska a můj Duch. 

Kdyby člověk zahlédl pouhý zlomek mé Boží přítomnosti, byl by tak ohromen, že by nemohl 
vydržet Světlo, neboť by ho oslepilo. 

To je odstup, který hřích staví mezi člověka a jeho Stvořitele. Když je mé Světlo ukázáno 
duším, mohu je v mém království přijmout až tehdy, co byly očištěny. Jen ti z vás, kteří se 
přede Mnou pokoří, mohou být zahaleni Světlem mého milosrdenství. Nezáleží na tom, 
nakolik prohlašujete, že Mě milujete, musíte se stále přede Mnou vykupovat, jestli vám má 
být dán tento dar mého milosrdenství. 

Každému hříšníku říkám toto: Neuplyne ani hodina, abyste ve svých myšlenkách, svou řečí 
a svými činy nezhřešili. Když ale pokojně přijmete vaši slabost a budete plní lásky ke Mně 
a Já budu moci vidět vaši lítost, potom na vaše hříchy ihned zapomenu. 

Až vás před svým Druhým příchodem přijdu pokrýt svým Božím milosrdenstvím, bude vám 
nabídnuto potřebné očištění, abyste mohli být přijati a vzati do bezpečí a ochrany mého 
božského Světla. Mé Světlo onen den pokryje zemi. Mnozí, ač oslepeni Světlem mého 
velkého milosrdenství, přijmou okamžitě moji ruku spásy. 



Abyste byli přijati do Světla mého milosrdenství, musíte přijmout, že Boží moc je věčná. 
Pouze z mocí Boží jste. Pouze z lásky Boží budete žít věčně. Ti, kteří odmítnou Světlo, mohou 
nalézt už jen temnotu. Temnota může znamenat pouze jedno – že přijímáte život věčného 
utrpení nabízený vám Zlým. 

Nechejte mé Světlo na vás zářit shůry, nejdříve však musíte získat právo podílu na tomto 
mocném Světle, jež vám nabízí místo v mém království navždy. 

Žehnám vám. Volám vás. Pojďte ke Mně bez obav, neboť na vás trpělivě čekám. Kdybyste 
jen mohli ke Mně přijít, pak byste pochopili Pravdu mého zaslíbení. 

Váš Ježíš 

671. Nenaslouchejte přehnaným tvrzením o konci časů, která můžete zaslechnout 
Úterý, 8. ledna 2013 v 21:00 
 
Má vroucně milovaná dcero, jelikož si přeji připravit svět na můj Druhý příchod, musím 
požádat všechny moje následovníky, aby Mi plně důvěřovali. Miluji vás. Vždy odpovím na 
vaše modlitby pro zmírnění ďábelských skutků, chystaných světu nepřáteli Boha.  

Já vás ochráním, moji milovaní stoupenci. Ač bych vám nikdy neskrýval pravdu, musím vás 
varovat před neurčitými proroctvími, která jsou v této chvíli po světě šířena falešnými 
proroky a vyvolávají hrůzu v srdcích duší. 

Jak už jsem vám řekl dříve, ruka mého Otce dopadne na ty zlé lidi, pokusí-li se Boží děti 
uchvátit ze země dříve, než budou připraveny na vstup do Mého království. 

Nikdy nesmíte dovolit strachu, aby vám vzal naději, nebo hrůze, aby uhasila lásku. Láska 
zničí zlo. Láska ve světě zmohutní a rozšíří se díky Boží milosti, v odpovědi na modlitby jeho 
dětí. 

Nenaslouchejte přehnaným tvrzením o konci časů, která můžete zaslechnout. Nenechte se 
takovými historkami, většinou zcela vymyšlenými, rozrušit nebo vystrašit. 

Já, Ježíš Kristus, svým milosrdenstvím zničím zlo, protože se nikdy nevzdám duší. Bůh je 
láska. Boží moc je všemocná. 

Bůh je milosrdný. Nikdy na to nezapomeňte. 

Modlete se, modlete se, modlete se, nesmíte přece vaše srdce nechat znepokojovat, když 
modlitby mohou zmírnit mnohá zla na světě.  Odevzdejte se Mi v lásce, naději a radosti a Já 
vám odejmu všechny vaše obavy a zbytečné starosti. 

Když se připravujete na velikou oslavu, budete vždy plní radosti a vzrušení. A třebaže před 
tímto Velkým dnem se mohou přihodit četné nesnáze a obtížné situace, vše bude 
zapomenuto, až slunce vyjde na úsvitu onoho velmi očekávaného dne. 

Takto se musíte dívat na můj Druhý příchod. I když zlo, které uvidíte, až se [můj příchod] 
bude blížit, vás vystraší a znechutí, bude trvat jen krátce, neboť všechno bude brzy 
zapomenuto. 

Buďte v pokoji. Nikdy neztrácejte naději v mé velké milosrdenství. Nikdy neopustím ty, kteří 
Mě milují. 



Váš Ježíš 

672. Když Pravdu odejmete, nebo ji pozměníte, pak už to není Pravda. Všechno, 
co zbude, je prázdná ulita. 
Středa, 9. ledna 2013 v 10:45 

 
Má vroucně milovaná dcero, jak nenuceně Mě lidé berou do svých úst, každičký den, 
a přesto jsem od nich tak vzdálen. 

Mnozí bezmyšlenkovitě halasně vyslovují mé jméno jako slovní výraz, aniž by si vůbec 
uvědomili, jak mé jméno užívají. Nejenže nejsem uctíván, není Mi ani prokazován žádný 
respekt. Mé jméno je používáno i k proklínání druhých ve chvílích velkých sporů. Jak Mě to 
zraňuje a otřásá, když jsem využíván takovým způsobem. 

Mnozí používají mé jméno v každodenním hovoru, ale ne způsobem, jenž připomíná mou 
úlohu Spasitele lidstva. 

Tolik bych si přál vyzvat ateisty a agnostiky, aby si mohli poslechnout, jak užívají mé jméno 
při své každodenní konverzaci. Jde-li o zvyk, proč tedy neužíváte jiný výraz? Proč Mě do toho 
zatahujete, když Mě jinak neberete? Proč Mě užíváte jako způsob rouhání, když nevěříte 
v moji existenci? 

Tak mnoho lidí Mě zavrhuje jako nedůležitého pro své životy. Jsem odsunut stranou, jako 
bych byl bez významu. 

Mnoho lidí, kteří ve Mne věří, svou víru nepraktikují. Tím se jim nepodaří připravit své duše. 
Tak mnozí nevědí, kdy budou vzati z této země a do nového života, a dělají strašnou chybu. 
Neboť nejsou dostatečně připraveni, aby vstoupili do mého království. 

Ve dni, kdy se duše uvidí rozdělené do dvou skupin, bude jim Pravda budoucnosti konečně 
odhalena. Běda člověku, který se nepřipravil na tento Velký den a promarnil čas, který mu 
byl na zemi udělen. 

Pokud jde o ostatní, kteří odmítli naslouchat Pravdě a veřejně Mě snižují a zavrhují – jejich 
hrůza bude nepopsatelná. V tom dni budete svědky pláče, hysterie a ohromení, až tyto duše 
uvidí, že cesta, kterou si vybrali, je vede jen do plamenů propasti. 

Toto je čas duchovní obnovy pro duše, které byly požehnány darem vidět, jak se dávná 
proroctví nyní ve světě uskutečňují, jak bylo předpověděno. 

Dívám se na svět a vidím strašný zmatek, jak jsou lidé vtahováni do lží o tom, jak byl svět 
stvořen – lží, jež byly připraveny, aby je odvrátily od Pravdy. 

Vidím dobré lidi, vyzývané k odmítnutí chápání mého učení a jeho odvržení ve prospěch 
přijetí hříchu. Potom jsou pobízeni tleskat hříchu, dokud sami sebe nepřesvědčí, že Já, Ježíš 
Kristus, nad tím zavřu oči. 

Pravda mého učení spočívá v samém srdci křesťanství. Když Pravdu odejmete, nebo ji 
pozměníte, už není nadále Pravdou. Všechno, co zbude, je prázdná ulita. 

Nastal čas poznat, zda jste nebo nejste hotovi nechat se oklamat modernistickou spiritualitou 
hnutí New Age, nebo stát pevně na obranu Svatého Božího Slova. Nemusí vám to teď 
připadat důležité, ale v den, kdy přijdu, abych soudil, bude v mém království přijatelná jen 
Pravda. 



Přijmete-li lži, jste nečestní. Není ve vás pravda. Proto neobdržíte milosti. Budete jako 
prázdná loď, plovoucí po mořích, chlubící se nákladem, existujícím jen ve vaší mysli. Nebude 
k ničemu užitečný tento falešný pocit jistoty. Nedá vám přístup ke klíčům k mému Novému 
ráji. 

Modlete se každý den, jako kdyby zítřek byl váš poslední den, protože neznáte čas mého 
Druhého příchodu. Stane se neočekávaně. Až se tento den rozední, bude málo času 
k návratu. Buď přijmete Mě a můj slib přivést vás do mého království, nebo budete posláni 
na místo, odkud není návratu. 

Váš Ježíš 

673. Udělím jim nyní milost slz lásky a obrácení 
Pátek, 11. ledna 2013 v 11:25 
 
Má vroucně milovaná dcero, prosím, slyš Mě a poslouchej, když ti odhaluji mou bolest. Má 
hlava pokrytá trny je bolestně drcena, jak snáším bolest mého ukřižování, dva tisíce let po 
času, kdy jsem byl na zemi. 

Čas mého Druhého příchodu je velmi blízko. Ať nikdo nepochybuje o mém slibu, že znovu 
přijdu. Ať nikdo nepochybuje, že to může být kdykoliv. Připravte své duše, protože ten čas je 
blízko. Je daleko lepší se soustředit na stav své duše než na stav vašeho budoucího 
blahobytu. 

Bolest trnů nyní pociťují představitelé katolických a křesťanských církví. Tolik trpí, protože 
jsou nuceni přijímat učení, diktované jim politickými vůdci, jež ale vychází z úst šelmy. 

Vás všechny, kteří útočíte na mé Slovo v těchto poselstvích, musím varovat, že bitva mezi 
Bohem a Satanem na konci časů probíhá nyní. Kéž vám můj Otec promine vaše provinění. 
Kéž vylije své milosrdenství na vaše pomýlené a svévolné cesty, které všechny tolerují hřích. 

Bolest trnové koruny, naražené v smrtelném zápase na mé křesťanské církve na zemi, se v 
tomto čase opakuje, jak bylo předpověděno. Bolest odmítání – odmítání mého Slova, mé 
existence a mého učení – je pociťována nejen Mnou, ale také všemi nebohými dušemi, které 
Mě uctívají, hlásají mé svaté Slovo a Mě milují. 

Mé Srdce je s nimi těsně spojeno v lásce a utrpení. Poznají to okamžitě, neboť jim nyní udělím 
milost slz lásky a obrácení, když se budou modlit tuto modlitbu modlitební kampaně (93): 

Za slzy obrácení 

"Ó, můj milovaný Ježíši, jsi blízko mému srdci. 

Jsem s Tebou sjednocen. 

Miluji Tě. 

Vážím si Tě. Uctívám Tě. 

Dej mi pocítit tvou lásku. 

Dej mi pocítit tvou bolest. 

Dej mi pocítit tvou přítomnost. 

Uděl mi milost pokory, abych se stal hoden tvého království jak na zemi, tak i v nebi. 



Uděl mi slzy obrácení, abych se Ti mohl upřímně nabídnout jako věrný stoupenec a pomáhat 
Ti ve tvé misi zachránit každou duši na zemi, dříve než znovu přijdeš soudit živé a mrtvé. 
Amen." 

Jděte, moji milovaní následovníci. Slibuji, že vám udělím milost slz obrácení, abyste se 
skutečně sjednotili v mém Nejsvětějším Srdci, až se budete modlit tuto modlitbu. 

Mé Srdce vás objímá, moji drazí a věrní stoupenci. Miluji vás. Jsem nyní s vámi způsobem, 
který budete moci těžko popřít. 

Váš milovaný Ježíš 

674. Plán ke zničení katolické církve z jejích vlastních řad již probíhá 
Sobota, 12. ledna 2013 v 15:10 

 
Má vroucně milovaná dcero, toto je čas pro další etapu v mém plánu připravit svět na novou 
éru, Nový ráj, království zaslíbené Mnou, Synem člověka. 
 
Moje armáda se musí nyní seskupit a spojit do jednoty v modlitbě, neboť bitva o duše nyní 
zesiluje. Plány zlovolné skupiny prohlásit války, vraždy eutanazií a potraty za oprávněné 
v globálním měřítku, nabírají na síle. 

Plán ke zničení katolické církve z jejích vlastních řad již probíhá. Duše v mocných 
postaveních, obzvláště vy v křesťanských církvích, kteří omlouváte hřích a pokoušíte se jej 
uzákonit, vězte, že budete strašně trpět. Ruka mého Otce zasáhne a zničí váš plán. 

Neboť každý muž nebo žena, kteří se pokusí zavést zákony odporující vůli Boží, budou čelit 
strašnému trestu. Nejen že budou sraženi, jejich vlastní národy budou také potrestány. 

Můj Otec už toho snášel dost. Už nebude dále tolerovat takové zásahy do svého stvoření. 
Země bude otřesena a nebude nikoho, kdo si toho nevšimne. 

Jaká zkaženost. A jaká lstivost tam, kde jsou lidstvem zaváděny strašlivé ohavnosti, které 
urážejí Boha. Pro tyto činy bude muset člověk čelit Božímu hněvu. Modlitby – a hodně 
modliteb, může tuto zkaženost zastavit. A je to díky vašim modlitbám, že Boží zásahy 
k potrestání lidstva byly odloženy. Nyní tyto národy, jejichž vůdci jsou hnáni duchem zla, 
budou smeteny. 

Moji milovaní následovníci, budete velmi trpět, až budete svědky skutků neposlušnosti proti 
zákonům Božím. Musíte vytrvat v modlitbách, abyste zmírnili tresty mého Otce. 

Nyní musíte v každém národu založit tolik modlitebních skupin pro mé modlitby modlitební 
kampaně, kolik jen bude možné. Tím oslabíte práci skupiny zla. 

Moje trpělivost je nekonečná, ale člověk bude před mým Druhým příchodem potrestán za 
svoje zlé skutky. Tento trest byl na nějaký čas pozdržen, ale můj Otec dovolí příchod 
ekologických zvratů, aby očistil duše. 

Zde je důležitá litanie (4) na pomoc k zmírnění trestu mého Otce. 

Litanie - za zmírnění trestu Boha Otce 

"Ó, Nejvyšší Bože, 

velmi Tě prosíme o milosrdenství pro hříchy tvých dětí. 



Děkujeme Ti za dar země. 

Děkujeme Ti za dar lidského života. 

Vysoce si ceníme daru života. 

Respektujeme dar života. 

Děkujeme Ti za dar tvého Syna, Ježíše Krista. 

Děkujeme Ti za dar vykoupení. 

Chválíme tvé božství. 

Plně se Ti odevzdáváme, buď tvá Boží vůle jako na zemi, tak i v nebi.  

Děkujeme Ti za dar osvícení svědomí. 

Děkujeme Ti za slib věčného života. 

Vítáme Nový ráj. 

Prosíme Tě, abys zachránil všechny duše, včetně těch, které Tě trýzní a těch, které jsou pro 
Tebe ztracené. 

Děkujeme Ti za lásku, kterou máš ke všem svým dětem. 

Děkujeme Ti za dar proroctví. 

Děkujeme Ti za dar modlitby. 

Prosíme Tě, uděl nám pokoj a spásu. Amen." 

Má dcero, tato mise se stane ještě těžší, až nenávist člověka k člověku zesílí a stane se 
nástrojem rozdělení. 

Věrní stoupenci Boží budou pokoušeni, aby podlehli hříchům, které budou maskovány zákony 
tolerance. Musíte odolat každému pokusu obrátit se zády k Pravdě mého učení. Jestli 
ponecháte všechny vaše zkoušky v mých svatých rukou, uvidíte, že tato mise za záchranu 
duší bude mnohem lehčí. 

Váš Ježíš 

675. Nevšímej si otázek nebo požadavků na změnu mých slov 
Neděle, 13. ledna 2013 v 12:10 
 
Má vroucně milovaná dcero, nikdy nesmíš zapomenout, kdo je tvůj Pán. Když jsi vláčena do 
všech stran a moji stoupenci příliš zatěžují tvá ramena, musíš odolat. Vlož všechno do mých 
svatých rukou, zůstaň sama a pros Mě, abych všechno zařídil. 

Musíš reagovat pouze na můj hlas. Každý jiný hlas, který ti přikazuje konat moje svaté dílo 
po jeho způsobu a výkladu, musí být ignorován. 

Mnozí, kteří sledují toto poslání, si musí uvědomit, že moje slovo nemůže být ověřováno, 
měněno nebo přizpůsobováno, aby ostatním bylo vhod. Moje Slovo je svaté. Přijměte s vírou, 
co říkám a spokojte se s tím. Pokusy nalézt skryté významy, senzace nebo snahy věštit, jsou 
Mi odporné. 



Učte se naslouchat mému hlasu. Nechte ho dotýkat se vaší duše a buďte vděčni za tento můj 
niterný dar učení a touhy. Činím to ze soucitu k vám, a protože vás miluji. Klást otázky 
a dožadovat se odpovědí, které chcete slyšet, je pro Mne urážlivé. 

Má dcero, nevšímej si, prosím, otázek nebo požadavků na změnu mých slov, či významu 
toho, co ti říkám. Jak jsem ti řekl už dříve, nejsi k tomu oprávněna. A když ti nějaké 
vychytralé duše kladou obtížné otázky, na které nemáš odpovědi, zůstaň zticha. 

Vy, kteří Mi jen stále podrážíte nohy provokováním a kritizováním mého svatého Slova, 
vězte, že jste jen ubozí, slabí hříšníci. To, že Mi kladete otázky pro pokoj vašich duší, není to, 
co je mě popuzuje. Je to vaše odmítnutí připustit, že Já, Ježíš Kristus, bych vůbec mohl 
promlouvat k světu tak, jak to činím dnes. 

Když vezmete mé Slovo a překroutíte je, aby vyhovovalo vám, ztratí se jeho smysl. Pokud je 
potom znehodnotíte ze vzdoru proti mé svaté misi k záchraně této poslední generace, pak 
budete odvrženi stranou. 

Můj plán je účinný, nyní, kdy vedu lidstvo rychle kupředu po cestě Pravdy. Ti, kteří se toulají 
a bloudí, zůstanou pozadu. Zbývá právě jen tolik času k záchraně každého z vás. Proč 
marníte tento čas? Je cenná každá minuta. 

Dovolte Mi, abych vás vedl, učil a zachránil. Jestli vám mám pomoci, vyžaduji poslušnost ke 
Mně, vašemu Ježíši. Poslouchat Mě můžete jen tehdy, když odevzdáte vaši vůli Mně. Když to 
uděláte, ve vaší duši už nebude přítomen žádný zmatek. 

Váš Ježíš 

676. I přes mé božství je Mi nevolno a jsem znechucen z hříchů lidí 
Pondělí, 14. ledna 2013 v 18:12 
 
Má vroucně milovaná dcero, čas k přípravě na Varování je krátký. Je to čas, kdy jakkoliv 
bolestivé bude pronásledování, musíte ignorovat všechno, kromě mého svatého Slova. 

Až přípravy začnou, nenechejte se nikým zastavit, moji milovaní následovníci, až budete 
připravovat vaše duše a modlit se za ty, kteří zemřou během Varování v smrtelném hříchu. 

Vy, moji následovníci a moji posvěcení služebníci, budete nyní snášet bolest, kterou cítím, 
když shlížím na ubohé hříšníky. I přes mé božství je Mi nevolno a jsem znechucen z hříchů 
lidí, jak jsou předváděny před mýma očima. 

Jejich arogance, nestydatost a pýcha, předváděné těmito hříšníky, přesně napodobují rysy 
Satana a jeho démonů. Stejní zlí duchové pohltili duše Božích dětí, takže nevypadají jako 
děti, kterými kdysi byly, když se poprvé nadechly. 

Jsou tak plní pýchy a přesvědčení o své vlastní neporazitelnosti, že už nejsou schopni dovolit 
Duchu Božímu dotknout se jejich duší. Proto potřebují vaše modlitby. 

Žehnám vás s milostí zachránit tyto duše a musíte Mi pomoci, kvůli Mně, abych jim pomohl. 

Člověku už nestačí uspokojovat svou vlastní smyslnost, živit své tělesné touhy, myslí si, že 
musí zasahovat do mého stvoření. Podniká opatření, ve kterých se nejen pokouší napodobit 
Boží moc, kdy jde o tvorbu života a jeho ukončení, ale myslí si také, že má moc nahradit 
existenci Boha. Věří dnes ve své vlastní božství, které není nic než lež, vložená do jeho duše 
Satanem, kterému přísahal věrnost. 



Tyto kroky, které nyní člověk podniká, jdou za hranice dovolené Bohem. Nyní, kdy Boží 
církve mají být obléhány duchem zla ze strany nepřátel a podvodníků, nakonec sestoupí na 
zem trest. 

Uvidíte moc mého Otce a jeho trest bude přísný. Otřese dokonce i tím nejarogantnějším 
hříšníkem, který nebude pochybovat o tom, čí ruka dopadla na zem. Můj Otec to udělá, aby 
zbavil zemi zkaženosti, a současně umožnil růst své armády věrných následovníků, kteří 
budou pomáhat v záchraně duší. 

Hřích poškodil zemi, po níž kráčíte, a můžete to vidět v nemocech, znečištění a korupci ve 
vašich vládách. Skvrna hříchu pokrývá svět, takže se stal nechutnou a odpornou věcí v očích 
mého Otce. On, jenž stvořil svět jako místo, kde mohl živit svou rodinu, má nyní zlomené 
srdce. 

Můj Otec je také rozzloben a váhy spravedlnosti se nyní vychýlily. Jeho trest nemůže být 
zastaven tam, kde se stal nutným. 

Pomozte vašim bratrům a sestrám, zejména těm, kteří vytvořili zákony, které zasahují do 
těch, jež byly stvořeny Nejvyšším Bohem. Musíte to udělat pomocí modlitební kampaně. 
Buďte silní. Buďte stateční. Neztrácejte naději a nebojte se ničeho, jestli Mě milujete. 

Váš Ježíš 

677. Prosím, přijměte tento nový dar uzdravení, jenž vám nyní nabízím 
Úterý, 15. ledna 2013 v 22.50 
 
Má vroucně milovaná dcero, jak se tato mise rozrůstá a rozšiřuje kolem světa, bude přicházet 
s novými zázraky, které z mé lásky a soucitu budou dány těm, kteří hrozně trpí. Když jsem 
přišel poprvé, moje milosrdenství se rozšířilo na duše, které potřebovaly mou pomoc. 

Budou to ty, které jsou proniknuty nedostatkem víry a postiženy strašným tělesným 
utrpením. Těm, kteří ke Mně přijdou, ulevím v jejich utrpení. Učiním to pro zažehnutí víry 
jejich duší, ale bude to moc Ducha Svatého, která je může uzdravit. 

Přineste Mi vaše utrpení. Přineste Mi vaše starosti. Přineste Mi vaši bolest. Přijďte ke Mně 
skrze vaše modlitby a Já je vyslechnu. Přeji si vás všechny vzít do mé svaté náruče a chránit 
vás. 

Prosím, přijměte tento nový dar uzdravení, jenž vám nyní nabízím. Je ve formě modlitby 
modlitební kampaně a uzdraví vaši mysl, tělo i duši. 

Touto modlitbou vám odkazuji vzácný dar uzdravení. Tím, že se ji budete modlit, poznáte, že 
tato žádost o pomoc sešle na vás a ty, které jste zahrnuli do této modlitby, velké dary 
z nebes. Přináší také mimořádnou ochranu k obnově těch ztracených, kteří jsou nejistí svou 
vírou a cítí pocit únavy. Mohou trpět kvůli svým pochybnostem. Mohou trpět tělesnými 
nemocemi, které ničí jejich schopnost dovolit Mi přinést jim pokoj, lásku a útěchu. 

Abyste obdrželi toto požehnání k uzdravení, prosím, modlete se tuto modlitbu modlitební 
kampaně (94): 

Za uzdravení mysli, těla a duše 

"Ó, drahý Ježíši, ležím před Tebou unavený, nemocný, v bolesti a s touhou slyšet tvůj hlas. 



Dovol Mi, aby tvá Boží přítomnost se mě dotkla tak, abych byl proniknut tvým Božím Světlem 
v mé mysli, tělu a duši. 

Věřím ve tvé milosrdenství. 

Zcela Ti odevzdávám mou bolest a utrpení a prosím Tě, dej mi milost věřit v Tebe, abys mě 
mohl vyléčit z této bolesti a temnoty, abych se stal znovu zdravým, a tak mohl jít po cestě 
Pravdy a dovolit Ti vést mě do života v Novém ráji. Amen." 

Především se musíte starat o vaši víru. Potom, milostí mého milosrdenství, vyslyším vaši 
prosbu o uzdravení, v souladu s mou svatou vůlí. 

Váš milovaný Ježíš 

678. Bude učiněno vše pro rozložení modlitebních skupin 
Čtvrtek, 17. ledna 2013 v 23:17 
 
Má vroucně milovaná dcero, oheň Ducha Svatého zmohutněl v mých modlitebních skupinách, 
a ty se nyní rozšíří po celém světě a znásobí se tisíckrát. Milost udělená těmto skupinám jim 
umožní se rychle ustavit a růst tak, jak jsem zamýšlel. 

Tak jako plamen Pravdy zalije zemi, tak také temnota klesne jako veliká, hustá mlha. Zlý 
a jeho démoni budou mučit tolik z vás, kolik jen budou moci, aby Mi vás odňali. Nemohu jim 
to dovolit. 

Bolest z odloučení od nebohých duší, které se dobrovolně nechávají od Zlého krmit lží, je pro 
Mne velmi těžké snést. Avšak nic nemůže zastavit Boží Slovo, i když mnohým z vás to tak 
může připadat. 

Svou mocí vnesu lásku do duší všem těm, kteří odpovídají na mou výzvu k modlitbám. Když 
Mi odevzdají svoji svobodnou vůli, mohu učinit, co je nutné, abych je přitáhnul k Boží lásce. 
Tato láska v jejich životech už nějaký čas chyběla. Pak poznají vnitřní prázdnotu, kterou 
pociťovali dříve, než jsem jim přinesl tuto útěchu. Útěcha, kterou postrádali, je klid duše, 
jenž může přijít jen ode Mne. 

Pojďte ke Mně a Já vám pomohu uvidět vše, co je důležité. Naslouchejte mému hlasu, nyní, 
když shromažďuji všechny národy a sjednocuji moji rodinu, abych vás mohl připravit na váš 
nový život, kde smrt už nebude existovat. Ani smrt těla, ani duše nemůže existovat v mém 
Novém ráji. Smrt zanikne. Můj Nový ráj je připraven, ale musí být naplněn každičkou duší, 
žijící dnes v tomto světě. To je má velká touha. 

Vy, moji následovníci, musíte se nyní připravit na strašné zkoušky, kterým budete muset 
čelit, protože jste odpověděli na mé volání. Bude učiněno vše pro rozložení mých 
modlitebních skupin. Na příklad, mnoho kněží se je pokusí zakázat. Bude vám řečeno, že se 
jich nemáte účastnit. Bude vám řečeno, že je to nedovolené. Řeknou vám, že mé modlitby 
pocházejí z ducha zla. Budou vám uváděny všemožné důvody – všechny budou s prostým 
úmyslem bránit uskutečnění mého díla. 

Naléhavě vás prosím, abyste pracovali v míru a harmonii. Nedovolte rozdílům v názorech 
zastavit tuto práci. Toto je čas, kdy se Satan pokusí vrazit klín mezi vás všechny, aby 
modlitby modlitební kampaně nebyly celosvětově šířeny, jak jsem nařídil. 

Modlitební skupiny Ježíš lidstvu musí být zakládány všude. Budou nedílnou částí formace 
a koordinace mé zbylé armády na zemi. Musíte úzce spolupracovat, v lásce a harmonii 
a zůstávat ve spojení s mou dcerou Marií. Dal jsem jí pokyny, aby tam, kde to bude možné, 



pomáhala vás vést. Poslal jsem jí skupinu lidí, kteří budou koordinovat tyto skupiny v různých 
částech světa. Každý z vás se však musí soustředit na vaši vlastní oblast a spojit se jeden 
s druhými. Marie dostane ode Mne pokyny, jak [tyto skupiny] mají být řízeny a jakou formu 
si jim přeji dát. 

Požehnám každé modlitební skupině, když přistoupí na mé vedení. Potřebuji do nich 
zahrnout členy duchovenstva a měly by být používány modlitební knihy. Marie vám dá brzy 
vědět, co je zamýšleno. 

Připravte se na tuto celosvětovou misi, nepodobné žádné jiné. Je to poslední mise 
k záchraně duší a každá etapa na této cestě je řízena Mnou, Ježíšem Kristem. Proto vás 
prosím, abyste vložili veškerou svou důvěru ve Mne. Radujte se, neboť jste požehnaní, že 
v tom nejdůležitějším čase v dějinách světa je vám svěřena tato úloha. Za to ode Mne 
obdržíte mnohé dary, protože potřebuji vaši pomoc k záchraně duší. 

Dovolte Mi, abych vám dal požehnání ochrany pro skupiny modlitební kampaně Ježíš lidstvu 
na každém jednotlivém místě, kde jsou založeny. 

Má láska, mé požehnání, nechť je s vámi, moji milovaní stoupenci. Přinášíte Mi v tomto čase 
mír, lásku a útěchu. 

Váš milovaný Ježíš 

679. Matka Spásy: Odstranění všech symbolů mého Syna bude znamenat začátek 
konce 
Pátek, 18. ledna 2013 v 19:30 
 
Mé děti, dochází k obratu, protože hřích se stále všude rozšiřuje. Jak se hřích stává 
přijatelným v srdcích lidí, země bude naříkat v agonii pod tíhou temnoty. 

Světová válka je nyní inscenována a brzy odhalí svou ohyzdnost, jež leží v srdcích světových 
vůdců, kteří jsou spojeni jako pupeční šňůrou. Jeden živí druhého, ale brzy žádný nezůstane 
vůdcem ve svých národech, protože budou poslouchat jen jednoho pána, antikrista. 

Mnohým může svět připadat stejný, ale není. Kvůli zlu, vyvolanému vtělenými démony, kteří 
se potulují v kuloárech moci, bude trpět celé lidstvo. Moc, držená těmito otroky zlých vůdců 
způsobí, že občanská práva zaniknou. Příznaky jsou již zjevné. Brzy budou všechna zrušena 
a budete muset důvěřovat a odevzdat se mému Synu, abyste dokázali přestát bezpráví, 
kteréhož budete muset být svědky. 

Odstranění všech symbolů mého Syna bude znamenat začátek konce. Až se to stane, budete 
vědět, že čas Druhého příchodu je blízko. 

Musíte setrvat v modlitbách, děti, a pokračovat v modlitbách modlitební kampaně, neboť 
jsou velmi mocné a pomohou zmírnit utrpení, které je plánováno skupinou zla. 

Země se bude nyní otřásat tam, kde sídlí tito vůdci, ovlivnění démonem. Ruka Boha 
Nejvyššího udeří zemi, ale mnoho těch, kteří vedou hříšné životy, může být zachráněno 
vašimi modlitbami. 

Vliv Zlého je nyní pociťován v církvích a těmi, kteří hlásají svaté Boží Slovo. Jsou prvořadým 
cíly Zlého a antikrist nepoleví ve svém úsilí zničit všechny křesťanské církve. 



Modlete se, modlete se, modlete se za Kristovu armádu, aby zůstala klidná a v míru. Jen 
tehdy, když budete plně důvěřovat mému Synu a tím, že se vzdáte vaší svobodné vůle, se 
stanete silnými. Pak budete moci vydržet tyto zkoušky. 

Vaše milovaná Matka 
Matka Spásy 
 
680. Tak snadno hltáte falešná slova, předkládaná vám lháři 
Pátek, 18. ledna 2013 v 20:15 
 
Má vroucně milovaná dcero, je tak snadné přehlušit můj hlas vřískotem falešných proroků, 
kteří v tomto čase zamořili svět. 
 
Jak pošetilí jsou ti mezi vámi, včetně mých věrných následovníků, kteří jsou tak hladoví po 
mé lásce, že snadno zhltnou klamná slova, předkládaná jim lháři. 

Nevíte snad, že Já předávám mé Slovo právě jen několika málo duším? Neřekl jsem vám, že 
má Slova, dávaná vám nyní, jsou poslední svého druhu? Proč potom dychtivě vyhledáváte 
slova nově vyhlášených proroků, kteří tvrdí, že mluví v mém jménu? Jejich touhou je hledat 
slávu a pozornost. To, co činí, je, že živí mé stádo slabší alternativou, plnou nepodstatných 
slov. Mnohé z těchto ubohých duší tím nemyslí nic zlého, protože jsou vedeny svou 
oddaností ke Mně, aby oznamovaly Boží lásku. Přesto jim nedávám pokyny, aby tak činily, 
neboť jim neodhaluji mé svaté Slovo, nebo podrobnosti mého svatého Plánu. Jiní, naneštěstí, 
jsou ovlivněni duchem zla, aby zlehčovali a znevažovali mé svaté Slovo. 

Zatímco mnoho hlasů z úst falešného proroka přitahuje pozornost mnoha lidí, můj pravý hlas 
je odsunut stranou. Vy, kteří hledáte můj hlas a kteří dopřáváte sluchu slovům mnoha 
samozvaných proroků, poslyšte Mě teď: 

Jsou vybrané duše, skrze něž jsem promlouval po desetiletí. Stále ještě s nimi komunikuji. 
Od počátku této mise jsem nedal ani jediné duši navíc svolení veřejně hlásat mé Slovo v 
tomto čase, s výjimkou těch milovaných vybraných duší, jež pro Mne pracovaly dlouhé roky. 

Jak mám zvýšit můj hlas, abyste Mě mohli slyšet? Co hledáte? Je to Pravda? Je to senzace? 
Je to poezie – která vám připomíná, jak by se mé Slovo jevilo na papíře? Proč potom ze 
všech proroků, kteří říkají, že mluví v mém jménu, odmítáte právě Mne skrze tato poselství? 

Ó, jak jste klamáni. Jak jste taženi ven z mé milující náruče. Jak jste sváděni k tomu, abyste 
naslouchali příjemným zvukům, které nemají žádnou podobnost s mým pravým Slovem. 

Přijde čas, kdy budete zahanbeni svou krutostí, vaším nenávistným odmítnutím mého 
svatého Slova, vaším tvrdohlavým odporem, zrozeným z hříchu pýchy, přijmout v tomto čase 
mé svaté Slovo, neboť toto je čas, kdy Pravda má být odhalena lidstvu kvůli vašim duším 
a duším každého muže, ženy a dítěte. 

Slíbil jsem světu, že mu během tohoto času bude odhalena Pravda, přesto tak mnozí jsou 
slepí a hluší k Božímu Slovu. Prosím vás, abyste přemítali o vašem hledání mého 
milosrdenství, mého Slova a mého zaslíbení. Potom Mě musíte velmi prosit, abych vás vedl 
a dal vám jasnost mysli, abyste Mě mohli vidět, slyšet Mě, věřit Mi a konečně plně se Mi 
odevzdat podle mého přání, abych zachránil vaši duši.  Nesmíte plýtvat časem hloubáním 
nebo se nechat svést na scestí, neboť vás potřebuji. 

Váš Ježíš 



681. Matka Spásy: Musíte bojovat proti každému zákonu a každému zdůvodnění, 
podporujícímu potraty 
Sobota, 19. ledna 2013 v 20:45 

Mé dítě, až se vystupňují ďábelské činy jako je snaha národů o zavedení potratů, Duch Svatý 

sestoupí na Boží děti, aby získaly odvahu se bránit. 

Potrat je smrtelným hříchem v očích mého Otce. Nemůže Mu být předložen žádný důvod, 
který by ospravedlnil tento ohavný čin proti Božímu stvoření. Potraty jsou potupou 
posvátného stvoření lidstva a přinášejí s sebou strašný trest. 

Všemožné důvody budou vytvářeny k ospravedlnění potratů ve vašich národech, ale nic je 
nemůže učinit pro Boha přijatelnými. Nikdo nemá právo zasahovat do daru života stvořeného 
Bohem, Stvořitelem všeho, co je. 

Mnohé ubohé duše věří, že projevují soucit, když omlouvají potraty, ale vše, co činí, je, že 
omlouvají vraždu, která je těžkým hříchem Musíte bojovat proti každému zákonu a každému 
zdůvodnění podporujícímu potraty a ochraňovat život Božích dětí, v lůně jejich matek. Nikdy 
nesmíte mít strach, když hlásáte posvátnost života. 

Modlete se, modlete se, modlete se za ty duše, které nedokážou přijmout důležitost života 
a posvátný čin Božího stvoření. Tyto duše potřebují vaše modlitby a trpělivost. Ukažte jim, že 
nepřijmete jejich požadavek na tolerování vraždy nenarozeného dítěte Božího. 

Vaše milovaná Matka 
Matka Spásy 
 
682. Jsou to mise pravých proroků, které vzbuzují pohoršení 
Neděle, 20. ledna 2013 v 10:10 
 
Má vroucně milovaná dcero, je mým největším přáním vidět nevěřící číst má svatá Slova. 
I kdyby to bylo jen na pár minut, budou v pokušení přijít zpět k mému Písmu, znovu 
a znovu. 

Satan klame svět tím, že ho přesvědčil uvěřit, že neexistuje, nebo že jeho démoni, padlí 
andělé, se netoulají volně po světě, hledajíce útočiště v srdcích a tělech lidí, proto zůstal 
nevěřícím neznámý. Jen tehdy, když člověk připustí existenci zla ve světě, otevře skutečně 
svoji mysl k přijetí existence Boží. 

Když se zlí duchové potulují [po zemi], vyhledávají místa, kde mohou snadno vejít do duše. 
Jakmile už jsou jednou uvnitř, je velmi těžké se jich zbavit. Pevně se drží těch ubohých duší, 
které nemají žádnou víru, nebo důvěru v Boha. Podobnými způsoby útočí na mé 
následovníky a jen jejich modlitby jim mohou nabídnout ochranu. Když je prorok poslán do 
světa, Satan a jeho démoni vyvinou mimořádné úsilí, aby bojovali proti daru proroctví. 

Ty, má dcero, jsi obklopena útoky Satana. Ty mají mnoho forem. Lidé, kteří reagují na má 
poselství, budou také mučeni. Nejdříve budou do jejich srdcí zasazeny pochybnosti duchem 
zla, jenž pak vyvolá v jejich duších úzkost. To je povede ke zpochybňování a napadání mých 
poselství, až se jejich pochybnosti změní v nenávist. 

Mnoho duší, se kterými jsi spojena, bez toho, že by to věděly, budou neustále pokoušeny tě 
zradit. Objeví se jistí cizinci a řeknou ti, že oni také jsou proroky. Některé z těchto duší, které 



k tobě přicházely od začátku této mise pod záminkou, že jsou také mými proroky 
s mimořádnými dary ode Mne a které tě obelhávaly, jsou tvými největšími nepřáteli. Jsou 
posedlí zlými duchy a mnozí, žel, si to neuvědomují.  Ti moji posvěcení služebníci, jimž ses 
svěřila a kteří tě zradili, těm bylo duchem žárlivosti také zabráněno splnit jejich povinnost 
vůči Mně. 

Je velmi málo [osob] hodných důvěry pro spolupráci s mými proroky a to je důvod, proč moji 
praví proroci musí pracovat sami, jen s hrstkou lidí, kterým lze věřit. Vy, moji následovníci, se 
nikdy nesmíte cítit zranění nebo uražení, když mému proroku nedovolím se s vámi setkat, 
nebo se účastnit veřejných událostí. 

Proroku posledního času nemohu dovolit rozptýlení. Potřebuji všechen Mariin čas a celou její 
oddanost. Budu to Já, kdo vás povede ve vašich modlitbách a prostřednictvím mých 
modlitebních skupin. Nikdy nepodceňujte ducha zla, který vytváří pochybnosti a spory mezi 
vámi, spolu s pokušením odejít. 

Je třeba, abyste znali důvody, proč tomu tak je. Je to proto, že v tomto čase je vedena 
největší Satanova válka. Jsou to mise pravých proroků, jež vzbuzují pohoršení. Jsem to Já, 
Ježíš, kdo vede bitvu proti Zlému a jsem to Já, kdo v ní zvítězí. 

Váš milovaný Ježíš 
 
683. Tito lidé budou ničit mé církve a jen nemnohým bude dovoleno nabízet 
každodenně svatou oběť 
Neděle, 20. ledna 2013 v 17:50 

Má vroucně milovaná dcero, přeji si, aby moji stoupenci beze strachu přijali změny, které leží 
před nimi. Jen těmito změnami může být člověk očištěn. 

Brzy přijdou ďábelské skutky války a odebírání vašich práv, vyvolané k ovládnutí způsobu 
řízení vašich zemí. Kdyby k této poslední bitvě mezi královstvím mého Otce a ďáblem a jeho 
zlými duchy nedošlo, pak by zlo nemohlo být zničeno. 

Neustále budou podnikány pokusy o ovládnutí vašich měn a osobního přístupu 
k vašim penězům.  Ale vaše modlitby mohou zastavit zlovolné vůdce v jejich pokusech vás 
zotročit. Tito lidé budou ničit mé církve a jen nemnohým bude dovoleno nabídnout 
každodenně svatou oběť. Přesto budou mezi nimi takoví, kteří díky Boží milosti zůstanou 
pevní. 

Budou pronásledovat církev a způsobí velké rozdělení mezi vůdci v křesťanských církvích, 
a přesto budou kněží a duchovní, kteří ještě zůstanou, protože odmítnou se podrobit tomuto 
nátlaku. 

Pokusí se zrušit svátosti křtu, svatého přijímání a zpovědi, a přesto tito věrní a stateční 
posvěcení služebníci Mi budou i nadále sloužit. 

Nezapomeňte, že vaše modlitby zmírní dopad a tvrdost těchto zkoušek. Když mé vybrané 
duše se budou modlit zvláště za tyto činy milosrdenství, odpovím na jejich volání. 

Váš Ježíš 

684. Můj čas, prolnutý Boží vůlí mého Otce, je již téměř nad vámi 
Pondělí, 21. ledna 2013 v 15:50 
 



Má vroucně milovaná dcero, může se zdát, že můj čas na zemi se ukončil mým ukřižováním, 
ale to byl jen začátek. 

Můj čas, prolnutý Boží vůlí mého Otce, je již téměř nad vámi a Já, konečně, ještě jednou 
přijdu, uzavřít lidstvo do svého Nejsvětějšího Srdce. 

Mnohé bylo dosaženo, nejen vámi, moji drazí, milovaní stoupenci, ale vírou mé církve, stojící 
proti pronásledování, postihujícím mé Tělo na zemi světskými vládami. 

Jak Já jen miluji mé věrné následovníky. Kolik útěchy Mi přinášejí svou pevnou a oddanou 
věrností. Duch Svatý se bouřlivě šíří v těchto časech a rozprostřel se jako síť nad lidstvem, 
jako protilék ducha zla, přítomného v srdcích lidí. 

Moji následovníci, kdybyste viděli, tak jako Já, duchy zla, kteří se potulují po zemi, hledajíce 
příbytek, zemřeli byste strachem. Hledají útulek v lidských duších a v domech, které obývají. 
Duše, které Mě nemilují, které odmítají Boha a které se řídí falešným učením šířeným 
Satanem, včetně institucí New Age – které se vydávají za náboženské a duchovní organizace 
– zůstávají široce otevřené těmto duchům.  Mnohé z těchto duší by byly uraženy, kdyby se 
jim řeklo, že jsou nositeli takových zlých duchů. Nevěřily by, třebaže vykazují příznaky 
hlubokého citového strádání. 

Tito zlí duchové, a je jich mnoho, se Mi ukazují a svíjejí se přede Mnou v temnotě. Mohu je 
vidět, jak se jízlivě šklebí a ze svých odporných úst na Mne plivají. Když jsou přítomni v 
Božích dětech, proměňují osobu, do které vnikly, i když zprvu jen ponenáhlu. Časem tyto 
politováníhodné duše budou chrlit necudnosti proti Bohu a zákonům, jež ustanovil. Budou 
podporovat zlé skutky všeho druhu a půjdou až do krajnosti, aby svedly další duše k páchání 
hříchů. Tak jak se bude zvyšovat rychlost, s jakou infikují duše, Duch Svatý, přítomný 
v srdcích mých následovníků, vyvolá mocnou bitvu, aby pomohl vykořenit toto zlo.   

Proto je modlitba tak důležitá. Vaše modlitby, nabízené k zastavení zavádění zlých zákonů, 
které urážejí Boha, budou slyšeny a vyslyšeny. 

Prosím, pokračujte v modlitbě modlitební kampaně (87), abyste ochránili váš národ před 
zlem a aby zlé činy pronásledování mohly být zmírněny. 

Váš Ježíš 

685. S darem Ducha Svatého budete prorokovat v mém svatém jménu po celém 
světě 
Úterý, 22. ledna 2013 v 10:24 
 
Má vroucně milovaná dcero, mé Světlo bude nyní zářit na ty národy, které až dosud nebyly 
učeny Pravdě. 

Tam, kde se o Bohu nemluví, má Boží přítomnost nyní naplní každý kout těch národů, které 
Mě neuctívají, ačkoliv jsou si vědomy, kdo jsem. Závoj temnoty bude zvednut a konečně tyto 
vyhladovělé duše budou pít mého Ducha Svatého a hltat mé svaté Slovo. Po všem tom čase 
jim skrze rozšíření mých modlitebních skupin bude dána Pravda. 

Tím myslím národy, kde jsou vaše kostely prázdné, kde jsou svátosti jen vzácně přístupné 
a kde se již mše svatá každodenně neslaví. Je na vás, moji milovaní učedníci, šířit mé svaté 
Slovo, aby ztemnělé duše a ty, které nic o Mně nevědí, byly osvíceny a jemně povzbuzeny 
přijít ke Mně. 



Žehnám vám a mocí mé hluboké lásky k úplně každému z vás rozmnožím výrazně vaše 
počty. Mé modlitební skupiny budou ustaveny v každé zemi a s darem Ducha Svatého budete 
prorokovat v mém svatém jménu po celém světě. 

Připomeňte všem mé učení. Připomeňte duším, aby četly Bibli svatou, jeden z největších 
darů, daných vám mým Otcem. Modlete se mé modlitby. Čtěte má božská poselství 
a modlete se, abyste mohli dosáhnout i na nejzatvrzelejší srdce. 

Dám vám mnohé dary a poučím vás na každém kroku učiněném na cestě Pravdy. 

Váš Ježíš 

686. Matka Spásy: Mocí modlitby může být milosrdenství mého Syna šířeno po 
celém světě 
Středa, 23. ledna 2013 v 16:05 
 
Mé děti, musíte se snažit, abyste zasvětily nejméně patnáct minut denně modlitbám 
modlitební kampaně, protože je to velmi důležité. 

Musíte si najít čas na tyto modlitby, protože již zmírňují mnohé tragédie na světě, způsobené 
zlými lidmi konáním ohavných skutků. 

Nesmíte nikdy zapomenout na moc modlitby, nebo na skutečnost, že mou přímluvou vám 
pomohu ve vašem zápasu s vírou. 

Mnozí z vás jsou zaměstnáni jinými věcmi ve svých životech, ale musíte vynaložit veškeré 
úsilí, abyste prokazovali úctu mému Synu. Pro mnohé z vás může být modlitba těžká. 

Může být těžké modlit se v soukromí a ti, kteří nemohou vidět nejdokonalejší a nekrásnější 
tvář mého Syna, Ježíše Krista, jsou snadno rozptylováni. 

Zde je krátká modlitba modlitební kampaně (95):  

Za pomoc najít čas k modlitbě 

"Ó, Matko Spásy, přijď mi na pomoc, když se snažím najít čas k modlitbě. 

Pomoz mi věnovat tvému milovanému Synu, Ježíši Kristu, patřičný čas, abych mu ukázal, jak 
velice Ho miluji.  

Blahoslavená Matko Spásy, daruj mi, prosím, potřebné milosti a vypros mi u svého drahého 
Syna veškeré milosrdenství a lásku, aby mě mohl ukrýt v nitru svého Nejsvětějšího Srdce. 
Amen." 

Děti, vše, co musíte udělat, abyste šly po cestě Pravdy, je věnovat potřebný čas modlitbě. 
Mocí modlitby může být milosrdenství mého Syna rozšířeno po celém světě. Tím, že se 
budete modlit modlitby modlitební kampaně, bude moci být mým Synem naplněna smlouva 
k záchraně světa. 

Vaše milovaná Matka 
Matka Spásy 
 
687. Naléhavě prosím mé následovníky, aby lidem připomínali, jak je důležité číst 
Bibli svatou 



Středa, 23. ledna 2013 v 16:40 
 
Má vroucně milovaná dcero, jsem spokojen a raduji se z lásky, kterou moji stoupenci ke Mně 
chovají ve svých srdcích. 

Nebesa se radují z rychlosti, jakou se moje Boží poselství a modlitby šíří po celém světě. Toto 
je tak dávno předpověděný čas, kdy mé svaté evangelium bude kázáno po celém světě. 

Naléhavě žádám mé následovníky, aby lidem připomínali, jak je důležité číst Bibli svatou, 
Slovo, napsané podle vůle mého Otce. 

Dnes je mé Slovo opět sdělováno, aby vštípilo do myslí lidí důležitost mého učení. Nepřijetí 
Božího Slova má za následek smrt duše. 

Každý člověk na zemi se narodil se svobodnou vůlí. Pro každého člověka, jemuž můj Otec dal 
život, byla připravena svátost křtu, ale ne každému Božímu dítěti byl dán přístup k tomuto 
důležitému daru, který očišťuje duše a zbavuje ji démonů. 

Každý člověk měl nárok na Pravdu mého učení, přesto ne každému byla Pravda dána. Místo 
ní živila nevinné duše falešná náboženství. To vedlo k vzájemné nenávisti, když lži, vytvořené 
a šířené takovými falešnými náboženstvími, zamořily srdce lidí. 

Je pravdou, že mé svaté Slovo je potravou duše. Bez ní duše chřadne. Když už v sobě nemá 
pokoj, který ji moje láska přináší, pak hledá potěšení v náruči světských věcí, které ji 
nakonec zbaví veškeré útěchy. 

Nyní, kdy mé svaté Slovo je zažehnuto v srdcích znavených lidí, má láska se rozšíří, jakmile 
bude lidstvu dána Pravda. Tato láska přitáhne hladové duše, a tak můj plán spásy bude 
pokračovat. Vyčerpám všechny možnosti, použiji srdce pokorných duší – které Mě skutečně 
milují – abych zachránil celý lidský rod. Nezáleží na tom, jakého boha zbožňují, protože velmi 
brzy jim bude Pravda odhalena. Pak už nebudou chtít nic, jen mou božskou přítomnost. 

Váš Ježíš 

688. Mocí mých modlitebních skupin modlitební kampaně zmírním mnoho 
z předpověděného utrpení 
Pátek, 25. ledna 2013 v 20:00 
 
Má vroucně milovaná dcero, chci dát pokyny mým skupinám modlitební kampaně, aby byly 
ostražité, když jsou zakládány ve svých národech. [Jejich členové] musí mít na blízku 
svěcenou vodu, nosit můj kříž a modlit se zvláštní modlitbu modlitební kampaně za 
požehnání a ochranu své modlitební skupiny. 

Modlitba modlitební kampaně (96):  

Za požehnání a ochranu naší modlitební skupiny 

"Ó, můj nejdražší Ježíši, prosím, požehnej nám a ochraňuj nás, tvoji skupinu modlitební 
kampaně, abychom se stali imunní ke zlým útokům ďábla a všem zlým duchům, kteří nás 
mohou trápit při této svaté misi za záchranu duší. 

Kéž zůstaneme věrní a silní a vytrváme ve chválení tvého svatého jména před světem 
a nikdy se nevzdáme našeho úsilí šířit Pravdu tvého svatého Slova. Amen." 

Prosím, modlete se tuto modlitbu před a po každém modlitebním setkání. 



Musím vám dát také poučení, moji milovaní stoupenci, abych zajistil, že modlitba bude tvořit 
základ každého modlitebního setkání. Nepřeji si, abyste rozjímali o tom, co je negativní, nebo 
vytvářeli strach mezi vámi, protože vše, co přináším, je láska a milosrdenství. 

Má poselství jsou plná naděje a Já, mocí mých skupin modlitební kampaně, zmírním mnoho 
z předpověděného utrpení. Účelem této mise je zachraňovat duše. Nikdy to nebylo nic 
jiného. Má poselství jsou vám dávána, aby vás osvítila, varovala vás před nebezpečím, které 
se týká vaší víry a připravila vás pro můj Nový ráj. 

Jděte nyní v pokoji. Pokryji každou skupinu modlitební kampaně hojností mých milostí, 
včetně daru rozlišení. 

Váš Ježíš 

689. Budou vzlykat úlevou, až si uvědomí, že mají budoucnost, kde smrt 
neexistuje 
Pátek, 25. ledna 2013 v 23:20 
 
Má vroucně milovaná dcero, v tomto čase moje moc tryská skrze sílu Ducha Svatého do srdcí 
lidí. Dokonce i vychladlé a vzdálené duše se obrátí prostřednictvím darů, kterými zkropím 
lidstvo pro vaši hojnou odpověď na volání nebes. 

Nebude národa, aby nepřijal Ducha Svatého, nic nebude opomenuto; nebude žádný kněz, 
jenž by nevěděl o mých poselstvích; žádný můj milovaný učedník nedotčený zvěstováním, 
které přináším. Dokonce i ti, kteří Mě odmítají, se vrátí podruhé vyslechnout mé Slovo, 
protože můj Duch se dotkne jejich srdcí. 

Radujte se, neboť jsou to teprve dva roky od zahájení této mise a mé Slovo se čte již ve více 
než dvou stech zemí a téměř čtyřiceti jazyky. Budu dále šířit má poselství ve všech jazycích; 
mezi bohaté i chudé; mezi ateisty i mými posvěcenými služebníky. 

Nerozlišuji mezi tím, kdo nevěří v Boha, a těmi, kteří zasvětili svůj život Mně, jejich Ježíši. 
Každá duše je pro Mne stejně důležitá, jako ty, které Mě zraňují, které Mě zrazují, přivádějí 
k slzám, napadají Mě, křižují Mě a nenávidí – Já je miluji všechny. Proto jsem trpělivý. Vím, 
že když Pravdě porozumí, přijdou ke Mně. Pak budou vzlykat úlevou, až si uvědomí, že mají 
budoucnost, kde smrt neexistuje. 

To je mé zaslíbení, to je vše, na co se musíte soustředit, když jste ustaraní, týraní, uráženi 
a zesměšňováni. Tento Nový ráj je pro vás všechny. Když bojujete za záchranu duší, noste 
toto zaslíbení ve svých srdcích. 

Váš milovaný Ježíš 

690. Bůh Otec: Proto jen zázrak může zachránit lidský rod 
Sobota, 26. ledna 2013 v 19:22 
 
Má nejdražší dcero, můj drahý Syn, který za mé děti zemřel krutou smrtí, se připravuje na 
své velké milosrdenství. 

Poskytl jsem Mu, až do této chvíle, čas potřebný k přivedení co možná nejvíce duší pod jeho 
Boží milosrdenství, aniž by se vzdal jediné zbloudilé duše. Čas pro můj dar lidstvu je již velmi 
blízko.  



Čas, kdy můj Syn, Mesiáš, přišel žít na zem, byl lidstvem promrhán. Odmítli Ho. Podruhé, kdy 
Mu dávám svolení přijít znovu, to nebude jiné. Bude odmítnut. 

Proto jen zázrak může zachránit lidský rod. Ale tento zázrak se může stát jen tehdy, když Já, 
Bůh Stvořitel všeho, co je, mohu zajistit, že svobodná vůle člověka zůstane nedotčená. Do 
tohoto daru svobodné vůle nemůže být zasahováno. Když Mi ji někdo přinese jako dar, bude 
to ten nejvzácnější a nejdokonalejší ze všech darů. 

Můj Syn může povzbudit duše k odpovědi na jeho volání tím, že jim podá důkaz týkající se 
jejich hříchů. Když pak projeví výčitky svědomí, jeho milosrdenství zahrne miliardy duší, které 
by jinak nemohly být zachráněny. 

Snažně vás prosím, drahé děti, dobře se připravte. 

Váš milující Otec 
Bůh Nejvyšší 
 
691. Proroctví obsažená v Knize Zjevení jsou známá pouze částečně 
Neděle, 27. ledna 2013 v 20:30 
 
Má vroucně milovaná dcero, musím informovat mé následovníky, že budou přísně pokáráni 
některými mými posvěcenými služebníky. Některými z nich vám brzy budou dány pokyny, 
abyste od této činnosti upustili. 

Bude s vámi zacházeno právě tak, jako to učinili s mými stoupenci kněží tehdejší doby. Také 
jim řekli, aby Mne opustili a mnohým nebylo dovoleno vstoupit do chrámů, aby uctívali Boha, 
mého Věčného Otce. 

Použijí ono velké nepochopení mých zaslíbení lidstvu jako nástroje k nabádání ostatních, aby 
Mě odmítli, když v tomto čase sděluji mé svaté Slovo celému světu. 

Vy, moji stoupenci, budete obviněni z kacířství a nařčeni, že se neřídíte svatým učením. 

Moji posvěcení služebníci se dopustí strašných omylů, když si zvolí špatnou cestu, stojíce na 
rozcestí k mému království. Udělají to z nevědomosti, neboť mnozí z nich se domnívají, že již 
znají proroctví, které mám ještě světu odhalit před mým Druhým příchodem. 

Ó, jak budou zmatení, až jim budou dány pokyny k provádění špatnosti, odmítnutím mých 
varování daných všem pro záchranu duší. Proroctví, obsažená v Knize Zjevení jsou známá jen 
částečně. 

Žádný posvěcený služebník mé církve ještě nerozumí Knize Zjevení. Budou informování, ale 
učiním tak postupně. Dozvíte se to tehdy, až rozhodnu, že je ten správný čas. 

Prosím, otevřete svá srdce Pravdě. Buďte opatrní při souzení Božího Slova daného vybraným 
prorokům. Suďte je tvrdě a budete souzeni podobně. Odmítněte je krutě, a vy také budete 
odmítnuti mojí rukou spravedlnosti. Přijměte je s láskou a obejmu vás mými svatými pažemi. 

Nic, co vám dávám, neodporuje Knize mého Otce, neboť to není možné. Nyní přicházím, 
abych uzavřel učení, které jsem vyložil během mého času, v němž jsem působil na zemi. Až 
má práce bude hotova, má smlouva bude konečně naplněna. Pak přinesu ten nejnádhernější 
dar věčného života. 

Váš Ježíš 



692. Brzy bude přijat zákon, který učiní nezákonným pravý význam slova rouhání 
Pondělí, 28. ledna 2013 v 21:15 

 
Má vroucně milovaná dcero, pověz mým stoupencům, že se nikdy nesmí vzdát své oddanosti 
k mému svatému Slovu. 

Vzrůst ateismu způsobí, že pouhá zmínka o Bohu, nebo zákonech Jím daných, vyvolá 
rozhořčení. Jakoby pouhá zmínka o smyslu Boha ve vašich životech se stala rouháním. 

Brzy bude přijat zákon, který učiní nezákonným význam slova rouhání, aby zlikvidoval 
jakékoliv veřejné vyznání věrnosti Bohu. 

Vy, moji ubozí následovníci, shledáte těžkým pozvednout své hlasy v mém jménu. Budou vás 
urážet a prohlašovat o Mně hrozné věci, ale nebudete schopni se Mě zastat. 

Lidem v křesťanských zemích, kteří Mne uctívají, nebude dovoleno hlásit se k jejich 
křesťanství kvůli tvorbě zákonů, které budou vzdorovat mému učení. 

Tak mnozí Mě nechtějí poznat. Vy, kteří chcete, budete pronásledováni. Myslím tím, že vždy, 
když budete zkoušet se ke Mně modlit, bude vaše soukromí narušeno. Pokaždé, když se 
pokusíte přijmout svátosti, stanou se těžko přístupné. 

Potom co ustavíte modlitební skupiny, řeknou vám, abyste s tím přestali. Každá skupina se 
nejen setká s odporem v jistých kruzích, ale také se do nich pokusí vniknout podvodníci, aby 
zkazili jejich ovoce, které bude mít výsledky. Setkáte se s dosud nevídaným odporem 
pro vaši oddanost ke Mně, k mým modlitebním skupinám nebo k mým poselstvím. 

Mnoho kněží a duchovních reagují rychle na mé volání, protože Mě znají a poznávají můj 
hlas. Mnozí, k nimž bude stále voláno, s prosbou o přípravu jim svěřených duší, budou 
reagovat.  

Ale jak jejich počet poroste, jiní z jejich stáda povstanou v pobouření a s odsouzením. Budou 
trpět kvůli své lásce ke Mně. Jejich nepřátelé budou z těch, kteří Mě milují, ale byli svedeni 
těmi, jimž se zavázali věrností. Jiní budou pokoušeni duchem zla, aby Mě odsoudili. Udělají 
to, aby překazili můj plán naplnit vůli mého Otce zachránit duše a přijmout všechny Boží děti 
v jeho Novém ráji. 

Musíte odolat takovým snahám, ale za všech okolností vždy zůstaňte důstojní. Stále se 
modlete za ty posvěcené služebníky, kteří jako Jidáš před nimi, Mě líbají na tvář, zatímco Mě 
zrazují. 

Budu stát při vás během těchto muk, neboť dokonce i vy budete otřeseni jedovatostí, která 
bude vycházet z úst těch, kteří tvrdí, že jsou moji stoupenci. 

Váš Ježíš 

693. Vzestup nenávisti, vražd a nedostatek lásky k bližnímu sílí a hřích se rozšířil 
po zemi jako požár 
Úterý, 29. ledna 2013 v 04:15 
 



Má vroucně milovaná dcero, Satanova zuřivost se rozlévá po zemi, úměrně k tomu, jak Duch 
Svatý rozšiřuje svou božskou přítomnost v duších mnohých skrze tuto a jiné Mnou povolené 
mise. 

Vzestup nenávisti, vražd a nedostatek lásky k bližnímu sílí a hřích se rozšířil po zemi jako 
požár. 

Doba k přípravě na Velký den mého návratu musí nyní začít s velkou pečlivostí. Nakolik vy, 
moji milovaní učedníci, odpovíte na mé volání, natolik Já posílím vaši víru a váš počet se 
všude zmnohonásobí. 

Tato mise je vyvrcholením všech instrukcí daných lidstvu mým Otcem všem, kteří přišli před 
vámi. Nechápete, že proroci, od začátku, kdy popisovali Den Pána, že tak se odkazovali na 
můj čas, čas, ve kterém naplním poslední smlouvu?  

Mým plánem je přijít a dát vám věčný život, který jsem vám slíbil, když jsem vás mou smrtí 
na kříži uvolnil z okovů hříchu. Vy, kteří máte ze Mne obavy, vězte, že bych vás nemohl nikdy 
zklamat v takové misi, jako je tato. Neprosil bych vás o pomoc Mně zachraňovat duše, 
bojovat proti Zlému, nebo nabádat vás k modlitbám, kdybych to nebyl Já, váš Ježíš, kdo vás 
nyní volá. 

Moji nebozí maličcí, žijete v pustině, kterou jste si nepřipravili. Já jsem vaší jedinou cestou 
ven. Jestli Mě nebudete nyní následovat, promarníte čas putováním, blouděním v rozrušení. 
Vaše víra může zůstat pevná pouze skrze svátosti. Mějte víru a následujte Mě. To je vše, oč 
vás prosím. Pak se modlete za záchranu duší. 

Nikdy vás neodsoudím proto, že jste nepřijali tato má svatá poselství. Ale nikdy vám 
neodpustím, jestli se rouháte Božímu Slovu, dávané vám mocí Ducha Svatého. Jestli nevěříte 
mým poselstvím, pak odejděte a setrvejte ve vaší oddanosti ke Mně. 

Moji drazí stoupenci, pospěšte si vytvořit velkou armádu a silnou obranu proti nepřátelům 
Boha. Jak se bude stávat mocnější, povzbuzujte prosím co největší počet mých posvěcených 
služebníků, aby vám pomáhali. Je důležité, bez ohledu na to s jakým odporem se setkají, aby 
sloužili každodenní mši a poskytli svátost eucharistie každému potřebnému. 

Váš Ježíš 

694. Intervence mého Otce již začala a jeho hněv otřese zemí 
Úterý, 29. ledna 2013 v 23:10 
 
Má vroucně milovaná dcero, ničení lidského života rukama těch, kteří neuznávají důležitost 
tohoto Božího daru, se stupňuje. Hrozný hněv mého Otce, vyvolaný tímto odporným 
hříchem, dosáhnul takového stupně, že jeho hřmot je slyšet po celých nebesích. 

Ruka jeho hněvu vyvrhne toto zlo, až uchopí ty zlotřilce a zničí je. Za každého člověka 
zmasakrovaného jako zvíře, můj Otec uvrhne pachatele do pekelného ohně. 

Vězte prosím, že jak se budou války stupňovat, zlotřilým diktátorům bude kladen odpor. 
Budou vykořeněni jako plevel a dostane se jim takové spravedlnosti, jakou na sebe přivolají. 

Lidé nemohou vidět to, co vidím Já. Neznají rozsah zla, jež má za následek ničení života, 
ničení země a pronásledování lidí svými bratry a sestrami. 



Intervence mého Otce již začala a jeho hněv otřese zemí. To stačí. Neschopnost lidí přijmout 
pravdu Boží existence je kořenem všeho zla. Člověk si zahrává se životem, jako kdyby měl 
kontrolu nade vším na této zemi, k tomu ale nemá oprávnění. Tomuto zlu nemůže být 
dovoleno pokračovat. Bude zastaveno a strach z Boha pocítí ti, kteří nepřijímají jeho zákony. 

Váš Ježíš 

695. Matka Spásy: Kristova armáda zbytku církve zvítězí 
Čtvrtek, 31. ledna 2013 v 15:30 
 
Mé milované Boží děti, jsem vaše nebeská Matka, Matka milosrdenství, Matka Spásy. Vy jste 
moje nejdražší děti a já vás všechny skryji pod svůj závoj spásy, jak vaše znavené duše 
bojují v bolesti. 

Modlete se, mé děti, k mému Synu s naprostou vírou a důvěrou v jeho milosrdenství. Nikdy 
vás neopustí. I když snášíte bolest a jste zarmoucení, protože znáte pravdu, a cítíte se 
nešťastní kvůli zlobě, kterou vidíte všude kolem vás, musíte zůstat v pokoji. Neboť jste 
obklopeni láskou Boha, mého Otce, a jste požehnáni milostmi, které vám můj Syn uděluje, 
a to obohacuje vaše duše. 

Nesmíte dovolit strachu a obavám, aby vás odváděly od úlohy, kterou vám můj Syn 
předurčil. Kristova armáda zbytku [církve] zvítězí a přivede ve svých stopách miliardy duší, 
které stanou před trůnem Božím. 

Jaké požehnání vám bylo dáno. Ti z vás, kteří budou řídit a pomáhat modlitebním skupinám 
modlitební kampaně mého Syna, zachrání miliardy duší.  Tyto modlitby jsou jako žádné jiné, 
dané lidstvu jako dar se zvláštními milostmi s nimi spojenými. Aniž byste věděli, duší, které 
pomáháte zachránit, je třicetkrát více, když se modlíte tyto modlitby. Umožňují vám utěšit 
Srdce mého Syna zvýšením a posílením počtu duší, které potřebuje, aby naplnil svůj plán 
spásy. 

Děkuji vám, že odpovídáte na prosbu mého Syna z nebes. V posledních dvou týdnech vám 
bylo dáno mnoho milostí. Ovoce, které přinesou, poznáte jasněji, až si budete razit cestu 
vpřed na cestě Pravdy, směrem k věčnému životu. 

Vaše milovaná Matka 
Matka Spásy 
 
696. Bůh Otec: Smetu národy, které Mi plivají do tváře 
Pátek, 1. února 2013 v 16:20 
 
Má nejdražší dcero, mé srdce je zlomené nyní, kdy člověk, špatností svých hříchů, nakonec 
zkoušel mou trpělivost. Zranění a bolest zesilují můj hněv, protože nemohu dovolit další 
šíření zamoření v míře, jaké padlo na lidstvo. 

Ruka mé spravedlnosti nyní dopadne na národy, které bezostyšně vzdorují mým zákonům. 
Nenávist člověka ke svým bratrům a sestrám je patrná po celé zemi a má mnoho podob.  Mé 
poselství smrtelným lidem je následující: "Přestaňte se svými ďábelskými skutky, nebo můj 
trest zničí vše, co děláte a vy budete trpět věčnou bolestí." 

Nemáte právo brát život, neboť Já jsem Původce života. Jen Já dávám život. Nepřichází 
z žádného jiného zdroje. Jen Já jej mohu vzít. Když zasahujete do mého Božího plánu, 
budete zastaveni. Tento plán byl znevážen vámi, stvořením, jemuž jsem dal tak mnoho. Byl 
napaden a roztrhán jako by na něm nezáleželo. 



Vaše války se vystupňují, neboť přinesu smrt vašim zlým vůdcům. Najdu vás, chopím se vás 
a uvrhnu vás do propasti, kde bude vaším věčným společníkem šelma. V utrpení si budete 
rvát vaše oči kvůli ukrutnostem, které jste spáchali vůči mým dětem. 

Kvůli hříchům proti nevinným, jejichž životy jste zničili, bude na vás seslán můj trest. Žádný 
národ tomu trestu neunikne a míra mého trestu bude odpovídat hloubce hříchů, k nimž jste 
se snížili. 

Možná, že si myslíte, že můj trest je přísný, ale bez něj byste se navzájem zničili. Kdybych 
nezasáhnul, svět by přestal existovat; neboť vy, se svými ďábelskými technologiemi, které 
jste vytvořili, byste jej rozlomili ve dví. 

Nedovolím vám to udělat. Má moc je všemohoucí a nyní budete svědky mých trestů, jak 
dopadnou na lidstvo. 

Kajte se. Modlete se za vaše bližní hříšníky a zejména za ty, kteří byli zamořeni temnotou 
Zlého. Smetu národy, které Mi plivají do tváře a které se přestaly ovládat. Ty, které 
pronásledují ostatní, budou trpět bolestí, jakou způsobují jiným. 

Váš Otec 
Bůh Nejvyšší 
 
697. Znamení, která sešlu, okamžitě poznáte 
Sobota, 2. února 2013 v 15:30 
 
Má vroucně milovaná dcero, miluji tě a v této svaté práci jsem každou vteřinu s tebou. Jsem 
přítomen a vedu tě při každém úkolu, který na sebe bereš, abych zajistil, že se mé Slovo 
dostane k úplně každému Božímu dítěti. 

Nikdy nedovol překážkám nebo nezdarům tě zastavit a zdržet to, co je nyní naléhavou misí 
k záchraně lidstva. 

Až se moji následovníci shromáždí v modlitebních skupinách, také pocítí moji Boží přítomnost 
a Já se jim nechám poznat různými způsoby. Znamení, která sešlu, okamžitě poznáte. 

Vyliji moji lásku, mé uzdravení, mé milosti a má požehnání. To je věk, kdy pro dobro všech 
nic není nemožné, je-li to v souladu s Boží vůlí. 

Nyní, kdy se mé modlitební skupiny spojují, moje armáda zbytku církve se bude rozvíjet 
a růst. Právě tak jako semena, na počátku zasazená jen do několika málo srdcí, vyrostla 
a znásobila se ve více než ve dvou stech zemích, z nichž, moji drazí následovníci, vám mnohé 
nejsou známé. 

Pokračujte v budování základů, krok za krokem. Každá využitá příležitost je důležitá, protože 
nakonec vytvoří schody vedoucí do nebe. 

Váš Ježíš 

698. Zanedlouho začne konečná fáze očisty lidstva 
Neděle, 3. února 2013 v 22:50 
 
Má vroucně milovaná dcero, dnes je mimořádný den, kdy má láska k lidem se vzdouvá jako 
velký oceán v posledním pokusu vylévat mé milosti na jejich duše. 



Cloumám srdci všech mužů, žen a dětí, různými způsoby, aby si uvědomili přítomnosti lásky 
a dobré vůle. Mnoho jich odpoví, mnoho ne. Přesto je pocit lásky této božské přítomnosti 
Boha hluboce zakořeněn v jejich srdcích. Člověk je připoután k mému Nejsvětějšímu Srdci, 
ačkoliv tomu nemusí rozumět. Má Krev proudí jako tepnou do života každého Božího dítěte. 
Je to pouto, které všechny sjednocuje v jednu rodinu. Tato svatá rodina vytvoří kořeny 
stromu, který vyžene mnoho větví v mém Novém ráji. 

Mnohé z těchto zatvrzelých duší se časem obměkčí a dovolí Mi je obejmout. Všechny z vás 
připravuji na mé velké milosrdenství. Některé z těchto zatvrzelých duší odpadnou a seschnou 
a budou smeteny bez známek života. Ale většina Božích dětí bude instinktivně vědět, kdy 
uzrál čas. Budou vědět, že všechny pochází ze stejné rodiny a přijmou, že byly zrozeny mým 
Otcem.  

On, nejvíce milující ze všech otců, trpí v této chvíli velkou bolestí a je hluboce zraněn 
temnotou, kterou vidí v duších mnoha svých dětí. Zanedlouho začne konečná fáze očisty 
lidstva. To bude znamenat oddělení dobrého od špatného. Jak to zlomí srdce mého Otce, ale 
musí to být uděláno. Je to, jako kdyby připravoval svoji zahradu, aby byla dobře udržovaná 
a dokonalá. Plevel musí být zničen, jinak se rozšíří a zamoří zdravou úrodu. 

Buďte vždy připraveni. 

Váš Ježíš 

699. Člověk se musí stále snažit být jako Já 
Pondělí, 4. února 2013 v 22:45 
 
Má vroucně milovaná dcero, přibývá pohrom po celém světě, člověk se musí stále snažit, být 
zcela prostý jako Já. 

Ve vašich každodenních životech je důležité, abyste se chovali k jiným tak, jak jsem vás učil 
během času mého pobytu na zemi. Vždy musíte nejdříve přemýšlet, než učiníte něco, co by 
mohlo ovlivnit jinou osobu takovým způsobem, že by vyvolalo konflikt. Když jste požádáni 
o pomoc, poskytněte ji. Když někdo s vámi vyvolá spor, o kterém víte, že jiným lidem 
způsobí bolest, musíte jej urovnat.  

Způsob, jakým jednáte s ostatními lidmi, bude mít přímý vliv na váš klid mysli. Chovejte se 
k jiným nespravedlivě, mluvte o nich špatně, nebo se pokuste je ošidit, a totéž uděláte sobě 
samým. Neboť vás budu soudit podle toho, jak se chováte k jiným lidem. Všechno co je 
dobré ve vašich srdcích, může být živeno, aby vám umožnilo stát se nádobou naplněnou 
mými vlastnostmi, abyste se mohli chovat k jiným tak, jak bych se k nim choval Já. Neboť 
každý čin, kterým Mi uděláte radost, vzdá velkou čest Bohu. 

Ve svých každodenních životech hledejte vždy pravdu, protože vám to pomůže ve vašem boji 
se zlem, které, jak sami zjistíte, se postaví proti vám v každé etapě této cesty se Mnou. 

Váš Ježíš 

700. Matka Spásy: Mnozí zůstanou osamoceni ve snaze vytvářet modlitební 
skupiny 
Úterý, 5. února 2013 v 19:45 

Mé děti, musíte hledat útěchu navzájem mezi sebou, jak se dáváte dohromady v každém 
koutu země při vytváření armády zbylé církve mého Syna. 



Mnozí zůstanou osamocení ve snaze vytvářet modlitební skupiny a mohou občas mít pocit 
marnosti. Za každou modlitební skupinu, ustavenou k modlitbám modlitební kampaně, vám 
budou dány mimořádné milosti mým milovaným Synem. 

On je přítomný v každé skupině a dá vám si toho povšimnout. Pocítíte jeho lásku a pak 
uvidíte ovoce, až bude růst a šířit jeho nejsvětější Slovo. 

Děti, jste požehnané, že vám byl dán dar pokory, protože jen ti z vás, kteří přijmou Slovo 
mého Syna bez jakýchkoliv pochybností, sklidí mnoho obrácení díky vašim modlitebním 
skupinám. 

Duch Svatý působí nyní rychle mezi vámi, drahé děti, a přináší mi tolik radosti, když vidím, 
jak hluboce se dotýká vašich duší. 

Musíte zůstat jednotné, mé dětičky, protože můj Syn potřebuje vaši lásku a obětavost, aby 
mohl zachránit lidstvo. Avšak stanete se cílem Zlého, jenž pozvedne všechny démony pod 
svá křídla, aby pronikl mezi vás a způsobil rozdělení. Rozpoznávejte tyto pokusy, co jsou zač, 
a zcela důvěřujte mému Synu. Volejte ke mně, vaší milované Matce, abych udržela vaše 
modlitební skupiny modlitební kampaně jednotné. 

Modlitba modlitební kampaně (97):  

Za sjednocení modlitebních skupin 

"Ó, milovaná Matko Spásy, snažně tě prosím, sjednoť skrze své modlitby celou Boží armádu 
zbytku církve po celém světě. 

Pokryj všechny skupiny modlitební kampaně milostmi spásy, vylévané na nás milosrdenstvím 
tvého Syna, Ježíše Krista. 

Pošli tvé anděly, aby pokryli každého z nás, a zejména kněze, kteří vedou modlitební skupiny 
modlitební kampaně. 

Pomoz nám vyhnout se rozptýlením, která způsobují nejednotu mezi námi, a ochraňuj nás 
tvým darem výzbroje, abychom se stali imunní k útokům, které budeme muset snášet, kvůli 
naší lásce k Ježíši Kristu, v této svaté misi k záchraně duší. Amen." 

Jděte v pokoji, mé milované děti, a vězte, že Boží armáda zbytku církve, skrze milost mého 
Syna, Mu pomůže zachránit miliardy duší. 

Vaše milovaná Matka 
Matka Spásy 
 
701. Matka Spásy: Musíte se modlit za všechny ve vyšších kruzích s mocí nad 
vašimi národy 
Středa, 6. února 2013 v 14:55 

Mé dítě, musíte nyní obětovat všechny modlitby za ztracené duše, které neuznají existenci 

Boha. 

Rozptýleny po celém světě, tyto ubohé duše prožívají čas trýzně lžemi. Tyto lži do jejich srdcí 
nastražil podvodník.  Bez Božího Světla ve svých srdcích, se nemají na co těšit. Neuctívají 
Boha, a tak místo toho se pokoušejí najít náhradu. Náhrada má obvykle formu zbožňování 
jiných lidí, nebo materiálních věcí. Všechno, co na konci svého hledání pokoje dostanou je 
neklid a zmatek. Bez lásky k Bohu nikdy nenaleznou pokoj. 



Můj milovaný Otec vylévá milosrdenstvím svého Syna, Ježíše Krista na takové duše své 
Světlo a lásku. Ty však nepřijímají tyto milosti a obracejí se zády k jediné cestě, kterou mají 
na dosažení věčného pokoje a štěstí. 

Musíte se modlit za ty ve vyšších kruzích, s mocí nad vašimi národy, protože velmi trpí. Jsou 
každodenním cílem Zlého, aby je použil jako prostředky k vytváření strádání Božích dětí. 
Jejich plán ke zničení všech stop Boha ze života národů, které ovládají, je již připraven. Když 
vyjeví svůj pravý záměr, stanou se také oběťmi, tak jako duše, které budou trpět pod jejich 
režimem. 

Zde je modlitba modlitební kampaně (98), kterou se musíte modlit za osvícení vlád, aby Boží 
milost mohla pokrýt světové vůdce: 

Aby Boží milost pokryla světové vůdce 

"Ó, má Blahoslavená Matko Spásy, pros tvého Syna, aby vylil své milosti a lásku na světové 
vůdce, kteří ovládají svět. 

Oroduj, aby je Světlo Boží vyléčilo ze slepoty a odemklo jejich srdce z kamene. 

Zastav je v pronásledování nevinných lidí. 

Prosím, přimluv se, aby je Ježíš vedl a zabránil jim klást překážky v šíření Pravdy jeho učení 
národům po celém světě. Amen." 

Vaše milovaná Matka 
Matka Spásy 
 
702. Bůh Otec: Pojďte, následujte mého Syna na cestě Pravdy 
Čtvrtek, 7. února 2013 v 23:30 
 
Má nejdražší dcero, čím to, že mé děti tolik milují dobré věci, které jim na zemi poskytuji? 

Čím to, že překrásný svět, který jsem stvořil, je mými dětmi milován a obdivován? 

Čím to, že mé děti se navzájem milují a nalézají spolu radost? 

Všechno jsou to dary ode Mne, vašeho milovaného Otce. Nesmíte mít nikdy obavu z těchto 
nádherných darů, ani byste se neměli cítit provinile, když vám přinášejí potěšení. 

Avšak nejdůležitější dar, který vám přináším, je má Láska ke každému z vás. Je to jedinečná 
láska a láska, kterou chováte ve svých srdcích k ostatním, se jen málo podobá mé 
všemohoucí Lásce. 

Když však vaši lásku k těmto mimořádným darům postavíte před vaši lásku k Bohu, nebudete 
se cítit v míru a pokoji. A také, i když najdete radost v darech, které jsem vám dal, nebudete 
moci je plně využít, pokud je nespojíte s čistou láskou srdce ke svému Stvořiteli. 

Dal jsem vám důkaz o mé stále objímající Lásce, když jsem vám poslal svého jednorozeného 
Syna, aby vás osvobodil od hříchu. On byl mým největším darem a skrze Něj najdete věčný 
život v mém Novém ráji. 

Byla pro vás prosekána cesta a touto poslední misí z nebes bude pečlivě urovnána po celé 
délce až k branám ráje. 



Pojďte, následujte mého Syna na cestě Pravdy a dovolte Mu shromáždit vás do zámotku 
bezpečí jeho velkého milosrdenství. 

Otvírám svou svatou náruč a přijímám vás do smlouvy mého Syna, zatímco On chystá 
poslední fázi přivedení všech mých dětí ke Mně domů. 

Váš domov bude propojen s mým. Trpělivost, vytrvalost, utrpení, slzy a láska k mému Synu 
se všechny prolnou, až půjdete touto obtížnou cestou ke Mně. Jen ti, kteří budou dosti silní, 
dosáhnou posledních schodů. 

Váš milovaný Otec 
Bůh Nejvyšší 
 
703. Já jsem váš učitel a skrze mne porozumíte tajemstvím mého konečného 
Božího plánu 
Pátek, 8. února 2013 v 23:45 
 
Má vroucně milovaná dcero, kdyby lidé rozuměli daru, který pro lidstvo chystám a jímž 
pozvednu k životu mrtvé a svaté, kteří se připojí k vám, obdarovaným darem věčného života 
v mém království, potom byste skutečně chápali toto zcela mimořádné požehnání. 

Ztratit milovaného na zemi smrtí může být velmi smutné a může způsobit strašnou bolest. 
Ale můj slib spojit vás v jedno s těmi, kteří zemřeli ve stavu milosti, sjednotí všechny Boží 
děti opravdu velkolepým způsobem. 

Rodiny se sjednotí. Milovaní se sejdou, což bude důvod k velké slavnosti. Všichni tito 
požehnaní vzatí do mého nového ráje, který nabízí věčný život, budou ohromeni rozsáhlostí 
mého velkého daru. 

Připravte se na smrt. Nebojte se jí. Ale vězte, že není snadné vstoupit do nebe. Je zapotřebí 
velké duchovní přípravy. Až jasně pochopíte nádherný život, který vás očekává při mém 
Druhém příchodu, pak porozumíte tomu, co se od vás čeká. 

Musíte se v tomto čase nejen držet mých instrukcí, musíte převzít odpovědnost pomáhat Mi 
zachránit duše těch, kteří nemají o Mě zájem a kteří netouží zachránit své duše svým 
vykoupením se přede Mnou, nebo přijetím svátostí. To proto, že učinili vědomé rozhodnutí 
udržovat moji existenci oddělenou od jejich každodenního života. Já jsem něco, čeho si 
mohou být matně vědomi – nějakým duchovním pojmem, který nemohou pochopit. 
Důvodem je to, že nemají zájem provést potřebné změny, aby se stali hodnými mého 
království. 

Tyto ztracené, vlažné duše jsou mou největší starostí, protože jejich počet je velký a pomalu 
jsou unášeny dále a dále ode Mne. Toužím po jejich duších. Jediným způsobem, jakým je 
mohu povzbudit, abych získal jejich pozornost, jsou dnešní moderní komunikace. Každá 
příležitost bude využita. Bude uděláno vše, co je v mé moci, abych je přivedl ke Mně. 

Potom, nakonec, jsou duše, které bez vlastního zavinění o Mně nikdy neslyšely. Které nikdy 
nevěděly o mé smrti na kříži, nebo jaký vliv má na budoucnost jejich existence. Potřebuji jim 
ukázat Pravdu. Potřebuji je učit. Potřebuji zjednodušit má poselství. Potřebuji jim ukázat 
důkaz existence jejich duší, a vy, má armádo, Mi to pomůžete udělat. 



Bude od vás vyžadováno mnoho úkolů při záchraně všech duší a Já, váš Ježíš, vám ukážu, 
jak mají být vykonány. Dám vám podrobnější instrukce a doufám, že odpovíte na mé volání 
bez ohledu na to, jak nemožným se ten úkol může zdát. 

Milujte Mě a důvěřujte Mi, neboť Já jsem váš Učitel, a skrze Mne porozumíte tajemstvím 
mého konečného Božího plánu. Pak bude vše dokonáno a svět bude připraven na můj slavný 
návrat. 

Váš milovaný učitel 
Ježíš Kristus 
 
704. Nikdy nezapomeň, že jsi písař. Já jsem Autor. 
Sobota, 9. února 2013 v 15:50 
 
Má vroucně milovaná dcero, jak se má poselství rychle rozšiřují, stáváš se v tomto čase obětí 
zuřivého útoku Satana a jeho armády démonů.  Tancují všude kolem tebe ve snaze tě 
rozrušit, ranit a trápit tě – to vše za jediným cílem – zastavit tuto práci. 

Říkám ti, abych tě varoval, že čím více je mému Slovu nasloucháno a čím více budou lidé 
lačnit využít mých milostí, tím více ústrků budeš muset snést.  Kdokoliv je zapojen do této 
mise, pocítí nyní účinek takových útoků. Tímto budete vědět, že přicházejí od Zlého. 

Budeš trápena pokušením omezit délku času, který Mi věnuješ v modlitbách. Budeš každou 
vteřinu přerušována, jakmile se pokusíš provést úkoly vyžadované po tobě v plnění mé svaté 
vůle.  

Při každé příležitosti budeš napadána ostatními, kteří se pokusí zastavit vydání mých Knih, 
budeš zklamaná a neschopná udělat další krok vpřed. Potom, jako silný úder do žaludku – 
pravé znamení satanského útoku – budeš opuštěna všemi těmi, kteří jsou důležitými články 
řetězu v této práci. A právě tehdy, když si budeš myslet, že tato mise už není možná, otevřu 
dveře, pak další a budu pokračovat v odstraňování všech překážek, dokud má přání nebudou 
vyplněna. 

To je bod obratu v mém Božím plánu spásy. Od tohoto dne se mé Slovo stane hlasitější a jen 
nemnozí dokážou si ho nevšímat. Pak všechny národy, ve všech jazycích, vychutnají pravdu. 
Někteří spolknou Boží Slovo. Jiní je vyplivnou, a pak budou takoví, kteří se jím udusí – tak 
tvrdými se stala jejich srdce. 

Pokaždé, když budeš mít pocit, že uskutečnění této mise se stalo nemožným, věz, že to není 
tvou rukou, že mé slovo je slyšeno ve všech národech, ale je to má ruka, můj hlas a má 
moc, která skrze Ducha Svatého řídí tuto misi. 

Nikdy nezapomínej, že ty jsi písař. Já jsem Autor. Má moc tebou proniká. Mé utrpení bičuje 
tvou mysl a tělo. Když cítíš bolest, je to má bolest, kterou pociťuješ. Když jsi mučena 
překážkami, které před tebe klade Satan, jsem to Já, Ježíš Kristus, jemuž se vysmívá. Ty jsi 
jen prostředník. Nikdy na to nezapomeň a měj radost, že jsi byla požehnána takovým darem. 

Nyní bys už měla být dobře schopná svěřit Mi tyto problémy a pokračovat v tom, co je od 
tebe vyžadováno, má dcero. Mým plánem je zachránit každou duši žijící dnes v tomto světě 
a Satan povede strašnou válku, aby Mě zastavil. Kdokoliv, jenž pracuje se Mnou, bude jeho 
cílem a jen vaše láska ke Mně a důvěra ve Mne vám bude v těchto bouřlivých časech 
dodávat sílu. 

Váš Ježíš 



705. Mé Slovo se rozšíří v Austrálii a na Novém Zélandu 
Neděle, 10. února 2013 v 02:18 
 
Moji drazí stoupenci, kolik slz úlevy Mi přinášíte do mých svatých očí. 

Vaše krásné národy, překypující přírodními zdroji, jsou duchovně prázdné. Národy Austrálie 
a Nového Zélandu jsou na jedné straně bohaté dary, které vám můj Otec odkázal, na druhé 
straně jsou pusté. 

Volám nyní ke všem vašim národům, aby Mi pomohly roznítit vaši víru a rozšířit mé svaté 
Slovo, aby živilo duše všech Božích dětí ve vašich zemích. 

Mé Slovo bude šířeno v Austrálii pomocí této mé poslední mise k záchraně duší na zemi. 

Tobě, má dcero, bude dán dar Ducha Svatého, abys Mi přinesla duše, po kterých prahnu. 
Musíš nést těžké břímě, protože Boží Slovo není známé miliónům ve tvém národu. Velmi 
málo církví uvnitř křesťanského společenství je užíváno způsobem, jakým by být měly. Jsou 
to prázdné ulity, a nelíbí se Mi slabá víra, která mezi vámi existuje. Musíte se toho hodně učit 
a hodně získat, až Mě budete následovat – ze své vlastní vůle – na cestě Pravdy. 

Můj plán připravit vaše duše a vyžádat si vaši pomoc k záchraně těch duší, které v Boha 
nevěří, je velmi důležitý. Mou misí je volat ateisty a pokrýt je mým Duchem Svatým tak, aby 
můj hlas byl rychle slyšen. Zde je mimořádná modlitba modlitební kampaně (99) za záchranu 
Austrálie a Nového Zélandu. 

Za záchranu Austrálie a Nového Zélandu 

"Ó, Bože, Všemohoucí Otče, ve jménu tvého milovaného Syna, Ježíše Krista, smiluj se nad 
všemi tvými dětmi v Austrálii a na Novém Zélandu. 

Odpusť nám, že jsme odmítli tvé svaté Slovo. 

Odpusť nám hřích lhostejnosti. 

Zbav nás naší pohanské kultury a pokryj nás milostmi, které potřebujeme, aby probudily 
naději, víru a soucit mezi našimi bratry a sestrami. 

Prosíme Tě snažně o dar rozlišení a uděl nám všem požehnání, které potřebujeme, aby 
zajistilo, že jen Pravda tvého svatého Slova bude slyšena a že všem duším budou darovány 
klíče k věčnému životu. Amen." 

Velmi brzy můj Duch Svatý pohltí vaše duše a budete kráčet s klidnou důvěrou, až budete 
hlásat Pravdu všem, s nimiž se setkáte. 

Buďte vděční za toto požehnání, které nyní pokryje vaše národy. Miluji vás a věřím vám, že 
odpovíte na mé volání. 

Váš Ježíš 
 
706. Mnozí věří, že peklo je jen místo z lidových tradic 
Pondělí, 11. února 2013 v 12:30 

Má vroucně milovaná dcero, touhou mého srdce je zachránit lidi, kteří páchají strašné hříchy, 
od muk pekla. 



Za každý spáchaný smrtelný hřích bolest jako oheň rozdrásá duši, jako by byla z masa. 
Výkřiky utrpení a hrůzy takových duší, když jsou taženy do hlubin pekla, lámou mé 
Nejsvětější Srdce. 

Řeže Mi to srdce a cítím strašnou bolest kvůli těmto ubohým duším. Mnoho lidí, žijících 
v tomto čase na zemi, je ve strašném nebezpečí. To proto, že tak mnozí věří, že smrtelný 
hřích je jen drobná chyba a tak jej omlouvají.  A potom pokračují v cestě sebezničení. Pokud 
by nemohli poznat, jak vážných omylů se dopouštějí, budou trpět zatracením, kde budou 
hořet v nesnesitelných mukách na věčnost. 

Tak málo lidí věří v existenci pekla. Mnozí věří, že peklo je jen lidová tradice. Mnozí nevěří, že 
Bůh by mohl dovolit, aby takové místo existovalo a že všechny hříchy, a nezáleží na tom, jak 
těžké, jsou odpuštěny. Přičítám to omylům, jichž se dopustili ti posvěcení služebníci, kteří 
celá desetiletí podléhali tlaku laického světa. Tento klam způsobil ztrátu miliard a miliard 
duší. A i když pro tyto duše je už příliš pozdě, stále je ještě čas pro ty, které jsou dnes 
poznamenány skvrnou smrtelného hříchu, aby byly zachráněny. 

Musíte se modlit, aby tito lidé mohli být ochráněni před zlým vábením Satana, který se 
raduje z vyhlídky na jejich osud. Mé Světlo může být a bude na ně vylito jen tehdy, když 
otevřou své oči vůči pravdě hříchu. I když Mě mučí svou zkažeností, není mezi nimi ani 
jeden, který necítí stísněnost nebo beznaděj kvůli svým hříchům. I když mnozí znají příčinu 
takového neklidu, neudělají proti tomu nic a pokračují v přehlížení a omlouvání svých hříchů. 
Někteří to dělají, protože jsou obklopeni temnotou lží, které jsou zakotveny v jejich kultuře. 
Takové lži podporují přijatelnost hříchu. 

Pomozte Mi je zachránit touto litanií (5): 

Litanie Ježíš lidstvu za záchranu těch, kteří jsou ve smrtelném hříchu 

"Ježíši, uchraň všechny hříšníky od plamenů pekla. 

Odpusť zčernalým duším. 

Pomoz jim, aby Tě poznaly. 

Pozvedni je z temnoty. 

Otevři jejich oči. 

Otevři jejich srdce. 

Ukaž jim Pravdu. 

Zachraň je. 

Pomoz jim slyšet. 

Zbav je pýchy, chtivosti a závisti. 

Ochraňuj je před Zlým. 

Slyš jejich volání o pomoc. 

Uchop jejich ruce. 

Přitáhni je k sobě. 



Zachraň je od klamu Satana. Amen." 

Pomozte jim, moji následovníci, tím, že Mě každý den budete prosit, abych jim odpustil 
urážky, které Mi vrhli do tváře. 

Váš Ježíš 
 
707. Tento život přejde v jediném okamžiku do nového života, do nového, 
obnoveného ráje 
Úterý, 12. února 2013 v 02.19 

Má vroucně milovaná dcero, tak mnoho lidí ve světě si není vědomo své spirituality. Jsou tak 
zapletení do záležitostí, týkajících se jejich každodenních životů, zaměstnání, rodičovské 
úlohy, jejich velkého úsilí obstát u zkoušek a vzdělávat se, že zapomínají na to, že jejich 
životy, až uplyne jejich čas na zemi, se ukončí. 

Je jen správné, že dělají to nejlepší, co mohou, pokud jde o odpovědnost uživit se a oblékat, 
ale když zanedbávají své duchovní blaho, odpírají sami sobě ty největší dary, které je 
očekávají. 

Mnozí zapomínají, že můj Otec jim může vzít život kdykoliv. Jestli duše nejsou připraveny, 
budou trpce litovat a nemusí vstoupit do nebe, až přejdou z tohoto života do dalšího. 

Je těžké pro ty, kteří vedou uspěchané životy, aby zvážili, co se stane, až tento čas, 
vyměřený jim Bohem, se ukončí. Neboť mnozí chápou smrt jako něco hrozivého a ne jako 
něco, o čem by chtěli přemýšlet. A tak odmítají Mne, svého Ježíše, svou cestu do království 
mého Otce. Já, Ježíš Kristus, jsem jedinou cestou k věčnému životu, kterou můžete použít; 
k životu, jenž je vám neznámý. 

Chci vám říct, že pro všechny Boží děti existuje nádherný život, který je čeká. Tento nynější 
život je důležitý, protože to, jak žijete váš život, jenž je vám dán na zemi, určí vaši 
budoucnost. 

Nikdy nesmíte přemýšlet o smrti jako o konci. Místo toho o ní přemýšlejte jako o začátku 
nového nádherného života. Čas, který trávíte na zemi, je zkouškou. Je to test a v mnoha 
ohledech je to vyhnanství. Narození jako hříšníci a jako hříšníci také zemřete. Ale budou to 
hříšníci, kteří se vzájemně milují, chovají se k jiným s láskou a úctou a žijí své životy podle 
mého obrazu, kteří se mohou na mnoho těšit. 

Díky mému velkému soucitu ke všem Božím dětem, udělám velké výjimky pro duše, které 
bloudí, jsou ztracené a zmatené. Jsem v patách těm duším, které nechtějí se Mnou mít nic 
společného a chytnu je za srdce, aby pocítili soucit k jiným. 

Mnozí nechápou, jak v jejich srdcích pracuji, ale dělám to, čím bych je přivábil ke Mně. 
Neboť Já přiběhnu ke každé duši, která Mě volá, i když si není jistá Mou existencí. Okamžitě 
odpovím a vyslechnu všechny její úmysly.  

Já jsem milující Bůh. Nepodléhám snadno hněvu. Jsem trpělivý. Jsem plný očekávání. Jsem 
věrný. Jsem ve všem milosrdný. Čekám na všechny duše, které poznají mé volání, neboť 
brzy budou mít sotva pochybnosti o tom, že Ten, jehož hlas slyší, je vyzývá, aby pocítily Boží 
lásku. 

Tento život přejde v jediném okamžiku do nového života, do nového, obnoveného ráje. 
I když tento čas pobytu na zemi může být plný zkoušek, tlaků, napětí a zvratů, nemůže být 
srovnán s pokojem a nádherou života, jenž očekává všechny, kteří Mě milují. 



Váš Ježíš 

708. Zednářství proniklo do mé církve a schizma, jak bylo předpověděno, brzy 
způsobí rozdělení a neklid mezi mými věrnými služebníky 
Středa, 13. února 2013 v 11:20 
 
Má vroucně milovaná dcero, v tomto čase je nebe plné hněvu, když trnová koruna sestupuje, 
aby rozdrtila mé Tělo, katolickou církev na zemi. 

Toto proroctví, podané vám velmi podrobně v posledních dvou letech, se vyplňuje. Nyní, až 
se má ostatní odhalení brzy uskuteční, jen velmi málo z mých posvěcených služebníků si 
bude moci nevšimnout mých výzev k lidskému rodu v této bezbožné hodině vašeho času. 

Oni, skupina zla, začali svou kampaň, aby odstranili ze země Pravdu mého učení. Můj svatý 
vikář byl k onomu činu donucen a důsledkem toho bude velmi trpět. Zednářství proniklo do 
mé církve na zemi a rozkol, jak bylo předpověděno, brzy způsobí rozdělení a vyvolá neklid 
mezi mými věrnými služebníky. 

Mnozí nemají ani tušení, jaký podvod je jim předkládán. Nevědí ani, že základy mé církve, 
katolické církve, byly rozdrceny na prach. Na jejím místě povstane ohavnost a Já zasáhnu 
a sešlu znamení, abych upozornil každou duši na důležitost modlitby, aby dokázali rozlišit 
Pravdu od výmyslů. 

Není to zhroucení katolické církve, které bude brzy zřejmé, co rozdělí svět. Bude to jejich 
účast na tvorbě nové světové církve, jediného světového náboženství, které zavede 
pohanství a modlářství. 

Falešný prorok se dobře připravil a jeho čas přichází. Ve spolupráci s antikristem přivedou 
svět na kolena. Nebudou však uctívat Boha, ale šelmu. 

Naléhavě prosím všechny mé stoupence, mé křesťanské následovníky po celém světě, aby 
zůstali klidní. Modlete se za mír a dovolte Mi, vašemu Ježíši, vás vést v tomto čase. 

Volám k vám, všem mým kardinálům, biskupům a zasvěceným služebníkům, sjednoťte své 
stádo a zůstaňte věrni mému učení. Věnujte velkou pozornost tomu, co bude po vás 
vyžadováno, abyste kázali, neboť tam budou změny. Vaše homilie budou vymyšleny, 
a sepsány pro laický svět a budou bezobsažné. 

V záměru, jenž má vypadat jako modernizace katolické církve, bude vám předloženo toto: 
podpora všezahrnujících společenství – všechna náboženství svinutá do jedné, tak zvané 
Sjednocené křesťanské církve. Všechny vnější znaky mohou zpočátku připadat stejné, ale 
právě to máte vidět. Postupně nebudete nadále rozpoznávat mé svaté Písmo, jak vám budou 
podsouvána nová slova, formulace a nové způsoby podávání svátostí. 

Nastane panika mezi skutečně věrnými, konzervativními kněžími, ti budou zděšeni z nových 
podob moderní alternativní církve, kterou katolická církev přijme.  

Prostřednictvím zednářské sítě, infiltrované v každém koutě katolické církve, vlád a médií, 
bude tato ohavnost prezentována jako velká novinka. 

Nastává začátek konce. Moje přítomnost bude z nového mešního obřadu nenápadně 
vykázána. 



Veškerá okázalost a obřady budou maskovat prázdný svatostánek, neboť má přítomnost už 
mým Otcem nebude nadále dovolena. 

Musíte zůstat jednotní a jste-li katolíci, pokračujte v každodenní účasti na mši a svatém 
přijímání. Neboť všichni křesťané musí vědět, že oni také budou lákáni do nového světového 
náboženství, zosnovaného národy, které jsou spolčeny se zrádci mé katolické církve. Chtějí 
vytvořit laické humanistické zdání – zdání, jež maskuje zlo, které budou důmyslně 
prosazovat. 

Bitva již začala, ale vy, moji milovaní následovníci, jste silnější, než si myslíte. Já jsem stále 
tady. Připravil jsem vás dobře. Abyste přežili, musíte se modlit tuto modlitbu modlitební 
kampaně (100): 

Za přežití křesťanství 

"Ó, drahý Ježíši, prosíme Tě, dej nám schopnost přežít zkoušky, kterým nyní čelíme, až 
poslední pravý papež skončí svou misi pro Tebe. 

Pomoz nám vydržet hroznou trýzeň, které nyní budeme muset čelit kvůli pádu církve, kterou 
jsme kdysi znali. 

Nikdy nás nenechej se odchýlit od Pravdy tvého Božího Slova. 

Pomoz nám zůstat mlčenlivými, až na svých bedrech poneseme tíhu útoků, které nás mají 
zlákat obrátit se zády k Tobě a ke svátostem, které jsi dal světu. 

Pokryj tvou armádu jako štítem mocnou láskou, kterou potřebujeme, abys nás ochránil před 
falešným prorokem a antikristem. 

Pomáhej své církvi na zemi se šířit a násobit, aby bylo možné se pevně držet Pravdy 
a pomáhat Ti vést naše bratry a sestry po cestě Pravdy, abychom se náležitě připravili na 
tvůj Druhý příchod. Amen." 

Netrapte se, moji následovníci. Vše je v mých svatých rukou. Buďte trpěliví. 
Neospravedlňujte žádný z vašich skutků mým jménem, neboť když to děláte, bráníte mé 
Slovo, zatímco vše, co je třeba dělat, je hlásat mé Slovo. 

Váš Ježíš 
 
709. Matka Spásy: Arogance a pýcha lidí uráží Boží majestát 
Středa, 13. února 2013 v 20:10 

Můj svatý plášť pokrývá všechny z vás, kteří volají mě, vaši Nebeskou Matku, během těchto 
časů trestu. Jak se hněv mého Věčného Otce zvyšuje, vy, mé drahé děti, se musíte vroucně 
modlit, abyste zmírnili utrpení, které se vzedme jako příval vod přes celou zemi. 

Musíte být stále zaměřeni na to, co vám říká můj Syn, a zůstat jednotní v modlitbě, aby tak 
hřích mohl být odpuštěn. Mrak hédonismu, visící nad západní částí světa, která se mému 
Synu vyhýbá, houstne každým dnem. 

Arogance a pýcha lidí uráží Boží majestát. Jejich prázdné duše jsou jako prázdné nádoby 
a jsou plné bezcenného bohatství vytvořeného rukou člověka. Ve svých žádostivých srdcích 
už nemají místo pro pravou lásku, lásku k Bohu. Bez lásky k Bohu nejsou schopni milovat 
nikoho jiného, než sami sebe. To je příčinou, proč lidé zbytečně trpí víc, když nesdílejí lásku. 



Jestli se jen staráte o sebe, nemůžete poskytnout útěchu, nebo zmírnit utrpení těch, kteří 
jsou odkázáni na druhé. 

Probuďte se, děti. Jen srdcem otevřeným Pravdě budete schopni docílit milosrdenství mého 
Syna. 

Vaše milovaná Matka 
Matka Spásy 
 
710. Toto je poslední bitva. Můj vikář padl. Má církev padne, ale brzy opět 
povstane. 
Čtvrtek, 14. února 2013 v 18:00 
 
Má vroucně milovaná dcero, bitva mezi královstvím mého Otce a říší Satana konečně 
vstoupila do své poslední fáze. 

Jak jen Zlý oklamal děti mého Otce, včetně těch, kteří se řídí pravdou mého učení. Nic není 
takové, jak se zdá. Moc zednářství vzrostla a zamořila nejen politický svět, ale i Boží dům, 
mé Tělo na zemi. 

Katolickou církví je opovrhováno víc, než jakoukoliv jinou církví na zemi, která hlásá mé 
Slovo. To proto, že byla vedena Mnou a držela se mých instrukcí daných lidstvu od chvíle, 
kdy jsem prohlásil, že můj apoštol Petr měl založit mou církev na zemi. 

Moje církev na zemi byla v hledáčku Zlého, který během staletí rozdělil mou církev a bičoval 
všechny, kteří praktikují mé nejsvětější svátosti. 

Ani jednou Zlý nepolevil ve svém plánu pronásledovat mou církev. On, podvodník, 
vychytralý, lstivý, arogantní, vychloubačný a plný sebeuspokojení věří, že jeho moc je 
všemocná. Vždy se zaměřuje na ty, jimž byla svěřena odpovědnost vést Boží děti k věčnému 
životu. 

Moje katolická církev už dost dlouho hrozně trpěla rukou Satana. Ani jednou nebyla 
ponechána, aby v míru plnila svou svatou povinnost vůči Mně. Potom ten Zlý, aby zajistil 
možnost způsobit mnohem větší škody, infiltroval mé posvěcené služebníky tím, že poslal své 
vlastní služebníky, aby se vmísili mezi ně. Tehdy ohavnost zla vstoupila do mé církve. 

Když byl hřích spáchán těmi, kteří byli ustanoveni živit duše, byl jsem to Já, Ježíš Kristus, kdo 
byl obviněn a poslán na lavici obžalovaných. 

Největším klamem ze všech bylo, když Zlý lidi přesvědčil, že jsem to byl Já, Ježíš Kristus, 
hlava církve na zemi, kdo lidstvo zradil. Lidstvo bylo zrozeno s hříchem a člověk bude hřešit 
až do času mého Druhého příchodu. Zavrhnete-li Mne, vašeho Spasitele světa, kvůli hříchům 
lidí, včetně těch, kteří mají odpovědnost za duše, jež byly svedeny na scestí, způsobí to váš 
pád. 

Místo Pravdy jste dovolili lžím šelmy, aby zkazila vaše srdce. Nyní jste pod vládou zla v mé 
církvi a mnozí padnou za kořist lžím, které vám budou předkládány jako pravda. 

Pravda, kterou skýtá mé učení, bude brzy prohlášena za bezvýznamnou a lživou. Hněv mého 
Otce nad tímto zamořením mé církve na zemi bude brzy pocítěn mezi jeho služebníky v mé 
církvi v Římě. Toto je poslední bitva. Můj vikář padl. Má církev padne, ale brzy opět 
povstane. 



Váš Ježíš 

711. U mého oltáře je nepřijatelný sňatek dvou lidí stejného pohlaví 
Pátek, 15. února 2013 v 22.10 
 
Má vroucně milovaná dcero, tato mise musí jít nyní dál, aby přivábila a zahrnula ty, kteří 
nevěří mému učení a ty, kteří se považují za křesťany, ale uznávají Mě jen v málo ohledech. 

Jejich lhostejnost je zraňující. Jejich interpretace mých učení, která byla překroucena, aby 
vyhovovala jejich světským způsobům života, je nejhorší formou zrady na Mně, jejich Ježíši. 

Mladí lidé, lidé středního věku a staří, všichni tak zvaní stoupenci křesťanství, Mě urážejí 
svými vlastními rozředěnými verzemi o nichž si myslí, že jsou Bohu přijatelné. Vytvořili svoje 
vlastní nové učení, které vyhovuje jejich životním stylům. Pak si ještě myslí, že tím mohou 
Bohu udělat radost a že jejich učení je pro Něj přijatelné. 

Vězte, že Bohu je přijatelná jen Pravda. Pokusy Ho uchlácholit padnou na hluché uši. Bůh 
nikdy nepřijme lži. Bez ohledu na to, jak krásně jsou zahalené a naformulované vzletné řeči, 
podporující nové formy křesťanství, přijetí a tolerance hříchu, nic takového nebude přijatelné 
v očích vševidoucího Boha. Nikdy nepřijme nové zákony, které znevažují svátosti, zůstavené 
Mnou, Ježíšem Kristem, Spasitelem světa. 

Zachránil jsem vás, když jsem vám pomohl osvobodit se ze Satanova sevření lidských srdcí. 
Ochotně jsem se vzdal svého života, abych vás zachránil a osvobodil z řetězů, jimiž jste byli 
spoutáni Satanem a plameny pekla. To znamenalo, že peklo už nemělo nad vámi moc, 
protože vám byla dána svoboda vybrat si život v mém království, nebo smrt v propasti pekla.  

Ale co dělají lidé v dnešním světě, aby se Mi odvděčili za tento mimořádný dar? Pokoušejí se 
ospravedlnit hřích v mých očích. Předkládají přede Mne urážlivé hříchy a prosí Mě důrazně, 
abych přijal lži a nepravdy. Ještě hůř, chtějí různými způsoby přizpůsobit mé svaté svátosti 
tak, aby vyhovovaly jejich potřebám, a pak Mě postavit před ohavnost. Svatba před mým 
oltářem není přijatelná, jestli je mezi dvěma lidmi stejného pohlaví. Přesto to dělají a urážejí 
Mě. Prosí Mě, abych přijal hřích ospravedlněním přestupků proti Přikázáním mého Otce. 
Pokoušejí se přesvědčit sami sebe, že je to před Bohem přijatelné, zatímco tomu nikdy tak 
být nemůže. 

Všechny Boží zákony byly připraveny v nebi. Hřích je v očích Božích hříchem, a nikdy nemůže 
být ospravedlněn lidskou interpretací. 

Je to falešné myšlení těchto moderních křesťanských obhájců, kteří se při každé příležitosti 
snaží, aby učení křesťanství změnili a přizpůsobili, což škodí mé církvi. Způsobuje to strašný 
zmatek. 

Vysmívají se Bohu a mé smrti na kříži. 

Tak se křesťané navracejí k pohanství a tato změna může být rychlá. Falešní bohové, falešné 
chrámy, falešná náboženství, všechno má jedno společné. Jejich vyznavači uctívají boha 
vytvořeného lidskýma rukama. Taková náboženství jsou urážkou Boha a v jediné církvi, 
v zednářských chrámech, uctívají ne Boha, ale šelmu. 

To je cena svobody, daná světu mou smrtí na kříži. Proto svět potřebuje přijmout Pravdu 
a nesmí padnout za oběť klamu, který byl během času zasazen šelmou mezi vás. 

Váš Ježíš 



712. Falešný prorok nyní převezme Římský Stolec 
Neděle, 17. února 2013 v 19:00 
 
Má vroucně milovaná dcero, tak jak bylo předpověděno, celý svět bude svědkem schizmatu 
v katolické církvi. Odchod mého drahého, milovaného, svatého vikáře, papeže Benedikta 
XVI., znamená počátek konce. Skrze tebe, mého vybraného proroka, jsem se víc než dva 
poslední roky snažil připravit svou církev na zemi na tuto smutnou událost. 

Elita zednářů uchvátila moc nad mou církví a zneužije ji k nejodpornějšímu podvodu na 
katolíky. Klíče Říma jsou nyní v mých rukou, poté, co Mi je předal můj Otec. Budu řídit 
všechny mé následovníky, aby Pravda mohla být zachována a mé svaté Slovo zůstalo 
nedotčeno. 

Falešný prorok nyní převezme Římský Stolec a s mým Slovem, stejně jako tomu bylo v čase 
mého pobytu na zemi, bude zacházeno jako s rouháním. 

Nemylte se, neboť až bude podvod předložen světu, jako kdyby nové vedení reprezentovalo 
Pravdu, ty, má dcero, stejně jako proroci, kteří přišli před tebou, budete strašně trpět. 

Moji následovníci musí zůstat klidní a modlit se za spásu všech mých posvěcených 
služebníků, kteří budou polapeni touto ohavností. Volám k nim, aby odpověděli následovně: 

Řiďte se i nadále mým učením. Nikdy se nezřekněte Božího Slova. Zůstaňte věrní vašim 
svatým povinnostem a podávejte svaté svátosti tak, jak jsem vám uložil. 

Učení katolické církve, jejíž základy byly utvářeny mým apoštolem Petrem, zůstává 
neomylné. Nyní se to změní, až základy budou otřeseny přicházejícími změnami. 

Zakrátko už více nepoznáte mou církev a budete se cítit velmi nepříjemně, až uvidíte, jak je 
mé Slovo pozměňováno. 

Váš Ježíš 

713. Přivedou Boží děti pod vládu malého rohu, který bude sedět v okázalé 
nádheře na Stolci svatého Petra  
Pondělí, 18. února 2013 v 18.00 
 
Má vroucně milovaná dcero, jak bude v mé církvi přibývat změn, tak se také v jednotě 
pozvednou hlasy falešných proroků, aby schválily ohavnost v mé církvi. Zatímco tobě, 
pravému proroku posledního času, odhaluji Pravdu, z níž větší část je již známa – budou 
šířeny lži, aby zmátly všechny, kteří Mě následují. 

Za každou instrukci, kterou dávám světu skrze tebe, bude ústy falešných proroků prohlášen 
přesný opak. Budou vydávat prohlášení pro uklidnění těch mých následovníků, pro něž bude 
Pravda nesnesitelná. Tak svými odpornými lžemi přivedou Boží děti pod vládu malého rohu,  
jenž bude sedět v okázalé nádheře na Stolci svatého Petra. 

Když jsem ti pověděl o velkém rozkolu v mé církvi, neřekl jsem ti, jak se to stane. Tak teď 
Mě poslouchej. Tak jako kněží za mého pobytu na zemi odmítli Mé svaté Slovo, stejně tak 
kněží, teď před mým Druhým příchodem, odmítnou i Mě. Nejen že odmítnou mé Slovo, 
dávané tobě, má dcero, ale přijmou změny, které jim budou vnuceny. Jejich svaté dary se 
stanou neplodnými, jakmile přijmou rouhání a nová pravidla, jež jim budou předložena. 



Moji věrní následovníci budou také rozděleni ve své věrnosti k mé církvi na zemi. Vše, co 
musíte udělat, je, řídit se mým učením, daným vám v Knize mého Otce. Není třeba, abyste 
někam utíkali, protože Já jsem přítomen mezi vámi. 

Vy znáte Pravdu. Jako křesťany vás živila. A tak když uvidíte, že Boží Přikázání a mé učení 
jsou přepisovány, mé nejsvětější svátosti změněné, tak se musíte odvrátit. Nenechte se 
zastrašit lžemi, spíše se strachujte o ty, kteří přijímají tyto nové zlé skutky a zákony údajně 
pocházející ode Mne, a o ty, jimž se nedaří porozumět Pravdě. 

Váš Ježíš 

714. Řeknou, že je vinen zločinem, přestože je zcela bez viny 
Úterý, 19. února 2013 v 02:30 
  
Má vroucně milovaná dcero, prosím, informuj mé stoupence, že mé panování je blízko. 

Přestože trnová koruna sestoupila na mého vikáře, jehož jsem ustanovil Já, Ježíš Kristus, aby 
vládnul nad mou katolickou církví, nesmíte se trápit, že byl zlovolně vypuzen – nyní konečně 
přicházím Já, abych vám přinesl mír. 

Příští rok bude velmi krutý a strastiplný pro vás, mé milované učedníky i pro mého 
posledního pravého papeže. Zosnovali proti němu zlovolné a účelové spiknutí a zacházeli 
s ním tak jako se mnou, Ježíšem Kristem – byl bit a bičován. Nyní se ho pokusí zabít, právě 
tak, jako zabili Mě. Označí ho za zločince, přestože je zcela bez viny. 

Já, váš milovaný Spasitel, vás všechny zachráním od zloby, kterou budou mnozí vnímat, 
že přichází ode Mne, na můj příkaz. 

Mé církvi dávám pokyny jako dříve, ale jen mocí Ducha Svatého. O klíčích od Říma rozhoduje 
můj milovaný Otec. Já, Ježíš Kristus, jsem připraven znovu sestoupit za mého Druhého 
příchodu a přeji si, aby bylo známo, že vy, moji stoupenci, budete trpět stejně tak, jako moji 
vlastní učedníci během času mého pobytu na zemi. Vy, moji milovaní, jste se Mnou, 
uzamčeni v mém Nejsvětějším Srdci, abyste mohli být v zármutku sjednoceni se Mnou. 
Prolévám slzy pro mého nevinného, milovaného posledního papeže na zemi, Benedikta XVI., 
vybraného Mnou, aby vedl moji církev během posledních dnů. 

Bude to chtít obrovskou odvahu od ochotných obětí, pokračujících v hlásání mého svatého 
Slova, protože budou plni mučivých pochybností. Ve svých srdcích vědí, že jsem to Já, kdo 
k nim mluví, a přesto se jich zmocní pochybnosti, jež vyvolají ti, kteří odmítají přijmout má 
poselství lidstvu, a také jsou Mi oddáni. 

Nyní vám odkazuji tuto mimořádnou, krátkou modlitbu modlitební kampaně (101). Je to 
zázračná modlitba, umožňující všem, kteří se ji modlí, aby pocítili ve svých duších moji 
přítomnost. Pomůže vám také uvidět Pravdu, kterou jsem vám slíbil, a která vám bude vždy 
dávána během konce časů. 

Zázračná modlitba k pocítění přítomnosti Ježíše 

"Ó, drahý všemohoucí Otče, Stvořiteli všeho, co je a bude, pomáhej nám všem, kteří mohou 
rozpoznat přítomnost tvého milovaného Syna v dnešní církvi, aby se stali velmi silnými. 

Pomáhej mi překonat můj strach, moji samotu a odmítání, které snáším od mých 
milovaných, když následuji tvého Syna, Ježíše Krista, mého Spasitele. 



Prosím, ochraňuj mé milované, aby neupadli do pasti tím, že uvěří lžím, které připravil Satan, 
aby zničil, rozdělil a způsobil spoušť mezi všemi Božími dětmi. 

Prosím, pomoz všem, kteří následují ohavnost ve tvé církvi, aby byli zachráněni od věčných 
plamenů pekla. Amen." 

Moji milovaní následovníci, teď už Mě znáte. To, co nyní uvidíte ve skořápce, která byla kdysi 
mou církví na zemi, vám přivodí nevolnost. Budete plakat a plakat, dokud už nebudete nic 
cítit. A pak, když Mě zavoláte a řeknete: 

"Ježíši, zachraň mě od lží Satana, abych mohl rozpoznat Pravdu zbytku tvé církve"  

a Já vás uklidním takto: Naplním vás Duchem Svatým. Naplním vás slzami zármutku a pak 
tyto slzy nahradím mou silou. Pak už si nebudete dělat žádné starosti, neboť převezmu 
vedení a povedu vás na každém kroku cesty. 

Dostane se vám povzbuzení, až si z vás budou tropit posměch. Budete plni mého Ducha 
Lásky, až se vám budou smát pro víru v mé svaté učení. Pak vás opustí veškerý strach, jenž 
bude nahrazen tak mocným pocitem mé Lásky k vám, že teprve potom pocítíte naprostou 
úlevu a pokoj. 

Váš Ježíš 

715. Toto velké osvícení svědomí se uskuteční potom, co můj svatý vikář opustí 
Řím 
Středa, 20. února 2013 v 19:30 
 
Má vroucně milovaná dcero, i když se může zdát nespravedlivé, že Boží děti musí trpět pod 
vládou falešného proroka a antikrista, vězte však toto: Všechny duše na světě musí v jisté 
míře snášet bolest odmítnutí a utrpení, které jsem snášel Já, aby byly očištěny. 

Já, skrze mé velké milosrdenství zajistím, že tato očista proběhne rychle. Pak vzroste počet 
mých následovníků, kteří jsou připraveni na můj Druhý příchod. Můj Otec s velkou něhou 
v srdci dohlédne na všechny zkoušky, které pocítí všechny jeho děti. Zasáhne, když zlovolné 
činy pronásledování, způsobené křesťanům, přesáhnou, co je dovoleno a zničí takové zlé lidi. 

Nyní musíte očekávat můj Boží čin milosrdenství, neboť oddělí dobré od zlých. Toto velké 
osvícení svědomí se uskuteční potom, co můj svatý vikář opustí Řím. 

Připravte se zachránit vaše duše. Tvrdohlavým duším mezi vámi bude dán velmi krátký čas, 
aby v pokoře padly na kolena a prosily Mě o milosrdenství. A pak se rozezní polnice, 
a proroctví vedoucí ke konci, budou odhalena, jak bylo předpověděno. 

Váš Ježíš 

716. Žijete v čase, kdy se mnoho Božích dětí stalo pohany 
Pátek, 22. února 2013 v 23:00 
 
Má vroucně milovaná dcero, žijete v čase, kdy se mnoho Božích dětí stalo pohany. Dokonce 
i ti, narození jako Židé nebo křesťané nyní, jak bylo předpověděno, propadli různým druhům 
modlářství. 

Jak jen Mě uráží vidět úctu, jakou Boží děti chovají ve svých srdcích k sobě samým, a víře ve 
falešné bohy, kteří existují jen v jejich myslích. 



Příval spirituality hnutí New Age a vášeň ke všem věcem, které se vztahují ke zklidnění mysli, 
směřují k jediné věci – tito lidé jsou v temnotě, protože odmítají uznat Mě, Ježíše Krista. Tím, 
že záměrně kladou odpor Božímu Světlu, ponechávají sami sebe otevřené temnotě ducha zla. 
Satan a jeho démoni kořistí takové duše a způsobují v jejich nitru naprostou, strašlivou 
prázdnotu, kvůli níž nikdy nenajdou útěchu, neboť ta není přirozeným prostředím, do kterého 
byli vrozeni, a nezáleží na tom, jaké léky spirituality New Age vyhledají. 

Pohanství, které v tomto čase sevřelo lidstvo, je na svém vrcholu od doby, kdy Já, Ježíš 
Kristus, jsem se na zemi narodil. Ačkoliv světu byla dána Pravda Boží existence a přesto, že 
Já svou smrtí na kříži jsem zachránil lidstvo od zatracení, stále se ještě ke Mně obrací zády. 

Posedlost sama sebou, nekritický obdiv a láska ke světským výstřelkům, ty jsou metlou 
lidstva a pocházejí z beznadějného pocitu nejistoty, neklidu a duchovní prázdnoty. Modlářství 
– láska ke slavným lidem, falešným bohům a stavění na odiv pohanské předměty – přinášejí 
mrak temnoty na všechny, kteří jsou ovládnuti vášní k takovému jednání. Křesťané jsou 
takovými lidmi zesměšňováni, ale svým utrpením a modlitbami mohou pomoci zachránit své 
bližní před pekelným ohněm. 

Když si zahráváte s těmito falešnými idoly, hrajete si s démony pekla, poslanými, aby vás 
vtáhli do propasti na věčnost. Nikdy nevěřte, že tyto pohanské praktiky jsou neškodné, 
protože nejsou. Jestli takto trávíte čas a zaměstnáváte svou mysl takovým rozptýlením, 
uzavíráte sami sebe před Bohem a věčným životem. 

Probuďte se k Pravdě. Já jsem Pravda. Není jiná cesta k věčnému štěstí, jen skrze Mne, 
Ježíše Krista, Syna člověka. Přicházím nyní odhalit Pravdu, abych vás mohl znovu zachránit 
a přinést vám věčný život tím, že vám pomohu zachránit vaše duše. 

Váš Ježíš 

717. Ano, mé Slovo je pro všechny, ale je zde obrovská zodpovědnost spojená se 
zveřejňováním mých poselství  
Sobota, 23. února 2013 v 11:50 
 
Má vroucně milovaná dcero, dávám světu Knihu Pravdy pro každou duši ve všech národech. 
Je to dar lidstvu, ale věz toto: 

Dávám ti, má dcero, výhradní právo rozhodnout, jak má být přeložena, šířena a uveřejněna, 
k ochraně tohoto díla. Vše v souvislosti se zveřejněním těchto poselství, může být učiněno 
jen s tvým osobním schválením. To je mé přání a kdokoliv, jenž neposlechne mých pokynů, 
které ti dávám, a vydá má poselství pro zisk, nebude mít mé požehnání. 

Ano, mé Slovo je pro všechny, ale je zde obrovská zodpovědnost spojená s tím, jak se 
podílíte na zveřejňování mých poselství a na způsobu, jakým je Kniha Pravdy vydána. Dary 
nejsou vyžadovány, jelikož výnos z prodeje knih musí být použit k zajištění produkce jiných 
knih a pokrytí nákladů na jejich zveřejnění ve všech jazycích. 

Ty, má dcero, budeš neustále napadána, že Mě v tomto ohledu posloucháš. Budeš obviněna, 
že se pokoušíš mít z tohoto díla užitek, i když budeš vědět, že to není pravda a že to není 
možné. 

Ti, kteří na tebe budou v této věci nejvíce útočit, budou lidé, kteří chtějí mít nějakým 
způsobem užitek nebo zisk z mého Slova a kteří se budou hněvat, když jim nedovolíš tuto 
práci kontrolovat. 



Proto prohlašuji, že právo šířit mé svaté Slovo v knižní podobě nebylo dáno nikomu – jen 
tobě, má dcero. Avšak pod mým vedením smíš dát k němu svolení těm, kteří ti nabízejí 
pomoc prostřednictvím webových stránek a tištěných dokumentů. Ale smějí to dělat jen 
tehdy, když si vyžádají a dostanou k tomu od tebe svolení. 

Mé Slovo je posvátné a mým přáním a instrukcím lidstvu musí být prokazován veškerý 
respekt. Vy, moji následovníci, musíte dělat to, o co vás můj prorok Marie žádá a respektovat 
její přání ve vztahu ke zveřejňování mých poselství. Když ji kvůli této práci napadnete, 
urazíte Mě, vašeho Ježíše. 

Od vás, moji následovníci, bude vždy, a to za všech okolností, vyžadováno, konat moji vůli. 
Já vedu moji dceru Marii. Byla vybrána jako prorok konce času. Mluvím skrze ni. Její hlas se 
stává mým. Její zármutek a bolest jsou mými. Její láska k ostatním je mou láskou. Její radost 
vychází z mého Nejsvětějšího Srdce. Její ruka je vedena Mou. Její porozumění tomu, jak si 
přeji, aby mé Slovo bylo slyšeno, pochází ode Mne. 

Mé dceři byly dány tyto dary z nebe z určitého důvodu. Naslouchejte tomu, co vám říká, 
neboť si můžete být jisti, že to bude ode Mne. 

Váš Ježíš 

718. Největší chybu, jakou můžete udělat, je domnívat se, že jen zatvrzelí hříšníci 
jsou vrženi do ohňů pekla 
Neděle, 24. února 2013 v 22:00 
 
Má vroucně milovaná dcero, až svět zakusí Varování, rozdělí se na dvě části. 

V první části budou ti, kteří přijali zpověď a jejichž duše byly uchváceny Duchem Svatým. Od 
tohoto dne bude jejich obrácení úplné a kvůli tomu budou trpět rukama těch, kteří odmítají 
moji ruku milosrdenství. 

Druhá část bude utvořena z těch zatvrzelých duší, jejichž věrnost patří šelmě a kteří záměrně 
zaslíbili svá srdce a duše Satanovi v plné znalosti toho, co dělají. Neboť věří v takzvaný ráj, 
který jim slíbil, který, samozřejmě, neexistuje. Jejich osudem je věčné utrpení v ohních 
pekla. 

Jsou také duše, které nevěří v Boha nebo ve Mne, svého Spasitele, Ježíše Krista. Mnoho 
z nich nepřijme mé milosrdenství. Nebudou dbát na stav svých duší, protože věří, že na tom 
nezáleží. To jsou ateisté – mnozí z nich jsou dobrosrdeční lidé, ale kteří věří, že řídí své 
vlastní životy a že jejich honba za světským potěšením je udrží v tomto životě, že to bude 
stačit, aby jim přinesla spokojenost a pokoj, což samozřejmě být nemůže, neboť je to 
nemožné, dokud hřích není vymýcen. 

Jejich umíněnost znamená, že pokud se nezmění a nepřijmou Mě, Ježíše Krista, nemohou jít 
k mému Otci. Nebudou mít přístup do ráje, který stvořil pro všechny své děti. 

Největší chybou, které se můžete dopustit, je předpokládat, že jen zatvrzelí hříšníci jsou 
vrženi po ohňů pekla. Žel, všichni ti, kteří odmítají Boha, nemohou být v jeho blízkosti, ani 
nemohou být přinuceni Ho přijmout. Jejich svobodná vůle je velkým darem, který jim Bůh 
dal. Nemůže jim být odejmut žádným způsobem. Bude to jejich vlastní svobodná vůle, která 
bude diktovat jejich osud. Buď si zvolí moji ruku a vstoupí do ráje, nebo přijmou lži, které jim 
do mysli zasadil Satan, což zpečetí jejich osud. 

Váš Ježíš 



719. Bude velmi blízkým spojencem falešného proroka a nemějte iluze o tom, 
kým je – synem Satana 
Pondělí, 25. února 2013 v 23:00 
 
Má vroucně milovaná dcero, blížící se časy otřesou světem v jeho spánku bez ohledu na 
náboženství, jaké lidé vyznávají, pokud vůbec nějaké vyznávají, neboť hlas malého rohu 
zavelí zpozornět celému světu. Sedící na Petrově Stolci, bude tento podvodník halasně 
pořvávat a pyšně hlásat své řešení na sjednocení všech církví v jednu. Oslavován jako 
moderní novátor, bude laickým světem odměněn potleskem, protože bude přehlížet hřích. 
Zavede nové zákony, které budou nejen protiřečit učení katolické církve, ale které půjdou 
proti všem křesťanským zákonům. Kněží, kteří se staví proti těmto poselstvím, budou nuceni 
je znovu zvážit, až hrozná pravda bude odhalena. Pravda mého Slova, dávaná tobě, má 
dcero, jim začne konečně pomalu svítat. Jak budou plakat v zármutku, až si uvědomí, že 
jsem to Já, Ježíš Kristus, jenž s požehnáním mého Otce vám odhaluje v každém detailu 
proroctví posledního času. 

Potom budou hltat každé slovo z mých svatých úst, až odhalím příchod více událostí, abych 
připravil lidstvo. Je podstatné, že lidé naslouchají a odpovídají na mé volání, takže mohu 
zachránit každého ze sevření šelmy. 

Falešný prorok, i když bude zaměstnán svými vznosnými ambicemi, aby udělal dojem na 
katolíky ve světě, bude na nějaký čas odsunut stranou, protože antikrist, jak bylo 
předpověděno, vstoupí na jeviště světa. Až uslyšíte, že média podávají zprávy o novém, 
nadějném, zkušeném mírovém vyjednávači, budete vědět, kdo to je. Bude velmi blízkým 
spojencem falešného proroka a nemějte iluze o tom, kým je – synem Satana. 

Pamatujte, že bez ohledu na to, jak hrozivé to může být, že Já, Ježíš Kristus jsem Král. 
Žádný člověk, žádný nepřítel nemá větší moc než Bůh. Ale bitva o duše musí být vybojována, 
jak bylo předpověděno. Šířením mého Slova, mých poselství a mých modliteb Mi pomůžete 
zachránit duše, které potřebuji, aby můj Nový ráj mohl být naplněn všemi Božími dětmi. 

Vždy Mi důvěřujte, vašemu Ježíši, protože vás povedu a budu ochraňovat během této 
ohavnosti na zemi. Slibuji, že tato doba bude krátká. 

Váš Ježíš 

720. Jeden z dalších politických vůdců, o kterých jsem před časem mluvil, bude 
brzy zavražděn 
Úterý, 26. února 2013 v 22:00 
 
Má vroucně milovaná dcero, jeden z dalších politických vůdců, o kterých jsem mluvil, bude 
brzy zavražděn. 

Přeji si, abys odhalila všem, kdo tato osoba je, aby později, skrze důkaz daný tobě a jiným, 
přijalo více lidí Pravdu poselství. Tato nebohá duše před nějakým časem unikla smrti, ale její 
nová popularita ji vystaví nebezpečí. Je to nepřítel zednářských sil a ty nebudou dlouho 
tolerovat jeho vedení. 

Až vy, moji následovníci, uvidíte, že proroctví dané vybrané duši se uskutečňují, budete 
vědět, že mluví pravdu a že jí byla dána z nebes, neboť by nebyla schopná si je vymyslet. 

Je mým přáním dokázat těm, kteří pohrdají mými poselstvími, že jsem to Já, jejich milovaný 
Ježíš Kristus, kdo mluví ke světu skrze tohoto proroka. I když Mi přináší velkou radost vidět, 



jak Mě milujete a modlíte se modlitby předané vám z nebe, jsou to pochybovači, které 
potřebuji obejmout. 

Velmi brzy dojde v Evropě k rozdělení mezi všemi zeměmi, které jsou spojeny v Evropské 
Unii a se zemí, ve které se nalézá Stolec Petra. Důsledkem bude válka, ale jiného druhu, než 
ty ostatní. Bude ale krutá. Lidé povstanou proti sobě navzájem v Německu, Itálii a ve Francii. 
Musíte se modlit, aby moji následovníci zůstali silní a zajistili, že modlitební skupiny Ježíš 
lidstvu budou v těchto zemích rychle ustanoveny. 

Nadešel čas pro Mne, Ježíše Krista, Beránka Božího, abych vám odhalil více informací v 
Pečetích. Udělám to pečlivě, protože musíte být připraveni jak duchovně tak tělesně. Jako 
Bůh spravedlnosti zajistím, abych vás všechny vedl a požehnal vám mou silou, až se každá 
vrstva událostí odhalí, jedna po druhé. 

Váš milovaný Ježíš 

721. Musíte stále přijímat mou nejsvětější eucharistii. Nesmíte zastavit 
každodenní oběť mše svaté, protože to nebudete vy, kdo bude donucen učinit 
toto rozhodnutí. 
Středa, 27. února 2013 v 15:30 
 
Má vroucně milovaná dcero, každodenní mše budou ještě nějaký čas pokračovat a Já 
naléhavě prosím všechny mé následovníky, aby se jich i nadále účastnili, jako dříve. 

Moji nejsvětější eucharistii musíte stále přijímat. Nesmíte zastavit každodenní oběť mše 
svaté, protože vy nebudete těmi, kdo bude donucen učinit toto rozhodnutí. Bude ohlášeno 
uskutečnění odlišného způsobu obětování Bohu a vy budete ihned vědět, až se to stane, 
že slavení mše svaté je falešným prorokem zastaveno. Místo mše svaté zavede celosvětový 
pohanský rituál a vy, moji milovaní následovníci, požehnaní darem Ducha Svatého, 
rozpoznáte, o co jde. 

Nesmíte nikdy opustit na mém učení založenou církev, kterou jsem dal světu, a oběť mé 
smrti na kříži, darované vám s nejsvětějšími dary. 

Vy, moji milovaní následovníci, jste má církev. Moji milovaní kněží a duchovenstvo, 
požehnaní darem Ducha Svatého, Mě nikdy neopustí. Neopustí ani vás. A tak má církev 
přežije, protože nemůže nikdy zahynout. Církev je mé Tělo na zemi, a proto nikdy nemůže 
být zničeno. I když bude drceno, trýzněno a odhozeno, a pak ponecháno v pustině, aby 
zemřelo. Přes všechny pokusy mých nepřátel zničit každičký zbytek života, má církev znovu 
vstane. Pamatujte tedy, že nikdy nezahyne, přestože to tak může vypadat. 

Má církev na zemi se zmenší počtem a stane se, bez vlastní viny, mojí armádou zbytku. 

Můj pravý vikář, ten odvržený, bude bojovat o vedení Božích dětí, jak nejlépe dokáže. Budu 
to Já, Ježíš Kristus, kdo vás povede, pozvedne a vyvede od zla, které vám bude vnuceno; 
zla, které dojde k náhlému a strašnému konci, pro všechny, kteří jsou na straně antikrista 
a jeho otroků. 

Váš Ježíš 

722. Jen stateční a odvážní mezi vámi, kteří Mě nejvíce milují, povedou mou 
armádu ke spáse 
Čtvrtek, 28. února 2013 v 23.50 
 



Má vroucně milovaná dcero, tyto dny, které jsou již téměř nad vámi, přinesou strašlivou 
temnotu a beznaději, nesrovnatelnou s ničím, čeho jste ve vašich životech byli kdy svědky. 

Bude to temnota ducha a bude způsobena prázdnotou duší následujících antikrista 
a falešného proroka. Duchovní bolest, kterou způsobí křesťanům, kteří odmítnou naslouchat 
bludnému učení, bude těžké snášet. 

Říkám vám to jen proto, abyste ve svých srdcích věděli, že bolest odmítnutí, kterou pocítíte, 
má svou příčinu v tom, že budete trpět v mém jménu, protože budete podporovat mé svaté 
Slovo. 

Nikdy nesmíte zpochybňovat obrovské požadavky, které jsou na vás kladeny, nebo ztrácet 
důvěru, neboť Já jsem váš Král, který má moc zajistit, že je můžete nést. Ani nesmíte nikdy 
pochybovat o tom, že tato armáda zbytku, jíž se nyní stanete částí, abyste zůstali věrní Mně, 
Ježíši Kristu, byla předpověděna. 

Neposlouchejte ty, kteří se vám budou pokoušet namluvit, že nesmíte věřit těmto mým 
svatým poselstvím světu, neboť jsou klamná. Musíte se modlit za ty, kteří nebudou mít sílu 
nebo ducha rozlišení a kteří si vyberou na rozcestí špatnou cestu. Mnozí, kteří budou 
následovat falešného proroka, se vás pokusí stáhnout na stejnou cestu. 

Bratr bude bojovat proti bratru a sestře, otec proti synu, matka proti dceři – všichni ve své 
snaze následovat Pravdu, ale tak mnohým se nepodaří poznat omyly učení falešného proroka 
a budou pro Mne ztracení. 

Jen stateční a odvážní mezi vámi, kteří Mě milují nejvíce, povedou moji armádu ke spáse. 
Pod mým vedením přivedou do bezpečí miliardy duší. Proto se nikdy nesmíte vzdát. 

Váš Ježíš 

723. Prosím všechny moje posvěcené služebníky, aby volali ke Mně, svému 
milovanému Ježíši, neboť je mohu pokrýt svou vzácnou Krví 
Čtvrtek, 28. února 2013 v 23:55 
 
Má vroucně milovaná dcero, seslal jsem mého Ducha Svatého, aby v tomto čase pokryl 
všechny Boží děti v úsilí rozptýlit temnotu zla ve světě. 

Musíte se vytrvale modlit za všechny mé posvěcené služebníky, kteří se v tomto čase nalézají 
ve stavu strašného zmatku. Budou tak plní žalu v příštích několika týdnech kvůli konci vlády 
mého svatého vikáře, že nebudou vědět kam se obrátit. 

Proto prosím všechny moje posvěcené služebníky, aby volali ke Mně, svému milovanému 
Ježíši, neboť je mohu pokrýt svou vzácnou Krví. Dám jim milosti potřebné k rozpoznání 
Pravdy mého učení. Potom poznají podvod, který je jim předkládán.  

Nikdy nesmí o Mně pochybovat. Musí vložit veškerou svou důvěru ve Mne. Nikdy se nesmí 
vzdát mého jména a musí být neustále bdělí. 

Řekni jim, že je vroucně miluji a že jim budou dány mimořádné dary z nebe. Tyto dary jim 
přinesou pokoj, naději a odvahu v bouřlivých časech, které leží před mou svatou církví na 
zemi. 

Váš Ježíš 



724. Na mou církev na zemi se útočí a to znamená, že mé Tělo bude znovu 
křižováno, jak bylo předpověděno 
Neděle, 3. března 2013 v 11:45 
 
Má vroucně milovaná dcero, neboj se útoků, které jsou osnovány proti tobě, neboť Já jsem 
každou vteřinu s tebou, abych tě učinil silnější. Rozesmutňuje Mě, že ti musím říct, že budeš 
hodně trpět slovním napadáním kvůli načasování mého plánu spásy. 

Neboť je to čas, ve kterém nejen zanícení katolíci budou zkoušeni ve své víře a věrnosti ke 
Mně, bude to také největší zkouška pro všechny křesťany v každé části světa. 

Těm, kteří tě obviňují z bludařství, říkám toto: Já, Ježíš Kristus, bych nikdy nelhal, neboť Já 
jsem Pravda. Nemohl bych vás oklamat, protože to není možné. Vzpomeňte si, že je to moje 
Tělo, které je církví. Na mou církev na zemi se útočí a to znamená, jak bylo předpověděno, 
že mé Tělo bude znovu křižováno. Tím míním, že mé Tělo už nebude dále přítomno ve 
svatostánku v té minutě, kdy nejsvětější eucharistie bude zrušena vysokými služebníky ve 
Svatém Stolci v Římě. To se stane skutečností a vy se musíte od toho odvrátit. 

Prosím vás, abyste se modlili za všechny Boží děti – za všechny mé posvěcené služebníky, 
včetně pomýlených falešných proroků. Avšak nikdy vás nebudu prosit, abyste se modlili za 
antikrista, neboť to není možné. 

Probuďte se, vy všichni, a poslouchejte, co vám musím povědět. Nesmíte podlehnout panice, 
zoufalství, nebo ztratit naději, neboť tato ohavnost bude poslední trýzeň, kterou všechny 
Boží děti budou muset prožít a přestát dříve, než znovu přijdu. 

To bude den velké slávy, velké radosti a můj příchod přivede ke konci Zlého, který kazí zemi. 

Místo obav se radujte. Musíte se těšit na můj Druhý příchod, protože Já přinesu s sebou 
Nový ráj, který jsem vám slíbil. 

Když nesete můj kříž, tak to vždy bude těžké. Časy, v nichž nyní žijete, přinášejí s sebou 
formu ukřižování, kterou většina křesťanů bude velmi těžce snášet – tak velká bude jejich 
bolest. 

Ty ubohé duše, které nevěří, že skrze tato poselství mluvím Pravdu, se musí zeptat samy 
sebe: Věříte v Bibli svatou a v proroctví v ní obsažená? Věříte v antikrista a odhalením o 
prolhaném podvodníku, který obsadí Petrův Stolec podvodnými způsoby? Jestli ano, pak 
přijměte, že tento čas je tím časem, kdy se události budou rozvíjet před vašima očima. Není 
to určeno pro budoucnost – děje se to teď. Přijměte to s odvahou a přijďte ke Mně 
s naprostou důvěrou, neboť vás miluji. Potřebuji vás, abyste měli oči široce otevřené. 
Nesmíte se Pravdě vyhýbat. 

Ohavnost nyní začala. Když odmítnete můj pohár, zabráníte Mi zachránit duše, které 
potřebuji, abych naplnil smlouvu slíbenou mému Otci. 

Žehnám vám. Toužím otevřít vaše srdce, abych vás mohl vzít do mého nádherného 
království. 

Váš Ježíš 

725. Všem vám budou dána znamení a budou se dít zázraky 
Úterý, 5. března 2013 v 15:30 
 



Má vroucně milovaná dcero, nikomu neujdou změny, které propuknou po celém světě, neboť 
vše předpověděné v Knize Zjevení se stane. Mnohé z těchto událostí se budou lišit od běžné 
lidské interpretace tajemství, odhalených Janu Evangelistovi. Přesto budou dávat smysl, když 
je uvidíte taková, jaká jsou. 

Složitý, ale pečlivě promyšlený plán antikrista byl tak chytře formulován mnoha lidmi, včetně 
světu známých politiků, kteří až dosud nepostřehli, jak je tento plán zhoubný. 

V různých národech byla zřízena mnohá centra, kde plánují ovládnutí mnoha zemí.  Avšak 
jejich aktivity byly omezeny díky modlitbám vybraných duší a těch, kteří se modlí modlitby 
mé modlitební kampaně. 

Vaše modlitby budou v nebi vždy vyslyšeny a tak se musíte dál vroucně modlit za zmírnění 
zlých skutků šelmy, která nikdy nezvítězí v této bitvě o duše, protože její dny jsou sečteny. 

Nepřeji si ve vás vyvolat strach, ale připravit vás. Odkazuji nyní mimořádné moci a milosti 
všem z vás, kteří se přidají k mým přáním modlit se modlitby modlitební kampaně. Všem 
vám budou dána znamení a uskuteční se zázraky. 

Má moc se bude dmout vašimi žilami, až vás ponesu na mé cestě k záchraně lidstva. 

Váš Ježíš 

726. Mnozí z vás ze strachu odmítnou toto volání z nebe 
Středa, 6. března 2013 v 09:45 
 
Má vroucně milovaná dcero, volám ke všem na světě, kteří věří ve Mne, Ježíše Krista, aby 
naslouchali. 

Tak mnozí z vás shledají těžké přijmout utrpení, kterému budete muset čelit v mém jménu. 
Až dosud bylo vaše utrpení omezeno na zármutek, který jste pociťovali ve vašich duších pro 
hříchy lidí a kvůli oběti, kterou jsem přinesl pro spásu lidstva od jeho zkaženosti. Nyní budete 
zesměšňováni pro svou víru a zahanbováni, když se budete držet mého učení a Božích 
zákonů. 

Mnozí z vás odmítnou ze strachu toto volání z nebe. Připustit, že nyní komunikuji se světem, 
abych jej připravil na můj Druhý příchod, není nic, co by lidé lehce přijali. Neboť kdo je můj 
prorok?  A kdo jsou ti, kteří přišli před ním v mém jménu? Jak víte, že mluví pravdu, když je 
tolik falešných proroků a podvodníků, kteří vás matou? Nikdy nebylo proroka, poslaného z 
nebe, který netrpěl posměchem, špatným zacházením, trýzní a krutostí. Ani jeden. Mnozí byli 
zavražděni. Můžete si být jisti, že když plody mé práce, dané takovým prorokům, přinesou 
modlitby a obrácení, že byli světu posláni Bohem připravit jeho děti, aby se k Němu vrátili. 

Uvědomte si, že moji praví proroci vydrží zkoušku času, a těm, kteří ignorují poselství, která 
přinášejí lidskému rodu, zbude křik a skřípění zubů. Když útočíte na mé svaté Slovo, dané 
pravému proroku, tak zasahujete do vůle Boží. Možná, že nyní nepociťujete žádný stud. Když 
útočíte na mé proroky, možná věříte, že bráníte mé Slovo, ale časem škoda, kterou způsobíte 
této mé poslední misi na zemi - až vám bude odhalena - vám přinese strašlivý strach 
a zármutek. 

Jestli Mě milujete, musíte mít oči otevřené a číst pozorně mé instrukce. Když nebudete dbát 
na moje varování dávaná vám z Boží lásky, odmítnete Pravdu. Jen Pravda vás může 
zachránit. Pravda je kyslíkem, který udržuje život vaší duše. Bez Pravdy Mě neuvidíte jasně, 



ani nebudete schopni správné si zvolit. Nezapomeňte, že Já jsem Pravda. Beze Mne nemáte 
život. 

Váš Ježíš 

727. Modlitba může zachránit, a také zachrání lidstvo 
Čtvrtek, 7. března 2013 v 11:05 
 
Má vroucně milovaná dcero, je důležité, aby moji stoupenci na zemi pochopili, jak modlitba 
může zachránit, a také zachrání lidstvo. Síla modlitby a zejména modlitba svatého růžence, 
která činí šelmu nemohoucí, by neměla být podceňována. Abyste zachránili co nejvíce duší, 
musíte se také modlit růženec k Božímu milosrdenství. 

Vyberte si modlitby modlitební kampaně, které vám dávám a modlete se je tak, že se 
zaměříte na různé prosby během setkání každé modlitební skupiny. Jestli, na příklad, se 
modlíte modlitbu za milost ochrany duší, dělejte to tak, aby se v tento den modlitební 
skupina soustředila na výběr modliteb, které volají po Boží ochraně pro duše. Potom, jiný 
den, se zaměřte na výběr modliteb, které jsou vám dány k ochraně kněží a duchovních. 

Tyto modlitební skupiny modliteb kampaně, pokud jsou ustaveny po celém světě, se stanou 
nutnou zbrojí k porážce nepřítele více způsoby, než jste považovali za možné. 

Budu vám stále dávat dary nových modliteb, které s sebou přinášejí mimořádné zázraky. Bez 
takového zásahu bych nemohl zachránit duše, po nichž tak toužím. 

Jděte a plánujte modlitební setkání na základě příkladu, který jsem vám dal, ale rozdělte je 
do více částí, abyste se mohli soustředit na speciální záměry. Není třeba se modlit všechny 
modlitby vcelku, i když naléhám, abyste se jich modlili tolik, jak je jen možné během 
jednotlivého týdne. 

Přinášíte Mi takovou radost a útěchu, moji vzácní následovníci. Uděluji vám má požehnání 
síly a odvahy, když se i nadále snažíte zachraňovat duše. Miluji vás. 

Váš Ježíš 

728. Byl poslán rozložit mou církev a roztrhat ji na malé kousky 
Pátek, 8. března 2013 v 14:05 
 
Má vroucně milovaná dcero, Satan kypí vztekem proti mé církvi na zemi a jeho pustošení se 
dále rozšiřuje uvnitř jejích zdí. 

Lstivý podvodník, který trpělivě čekal na svou příležitost, brzy vyhlásí svou vládu nad mými 
ubohými, nic netušícími, posvěcenými služebníky. Bolest, jakou jim způsobí, je pro Mne příliš 
těžká, abych ji nesl, a přesto, jeho vláda vyvrcholí v poslední očistě od zla v srdci mé církve. 

Pečlivě manévroval, aby dosáhnul své pozice, a brzy uvidíte jeho okázalé chování uprostřed 
jeho honosného dvora. Ze začátku bude svou pýchu, aroganci a posedlost sám sebou pečlivě 
skrývat před světem. Ve vnějším světě uslyšíte výdech úlevy, až zazní trubky a oznámí jeho 
mandát hlavy mé církve. 

Mé Tělo je mou církví, ale nebude to Mně, Ježíši Kristu, komu bude přísahat svou věrnost, 
neboť pro Mne nemá žádnou lásku. Jeho věrnost patří šelmě, a jak jen se bude smát 
a vysmívat se mým posvěceným služebníkům, kteří ho budou podporovat. 



On, který se odváží usednout v mém chrámu a který byl poslán Zlým, nemůže mluvit pravdu, 
protože nepřichází ode Mne. Byl poslán, aby rozložil mou církev a roztrhal ji na malé kousky 
před tím, než ji vyplivne ze svých hanebných úst. 

Mé Tělo je mou církví. Má církev je ještě naživu, ale jen ti, kteří mluví Pravdu a drží se pevně 
mého svatého Božího Slova, mohou být částí mé církve na zemi. Nyní, kdy se ukáže poslední 
urážka vůči Mně, Ježíši Kristu, prostřednictvím Petrova Stolce, konečně pochopíte Pravdu. 

Kniha Pravdy, předpověděná Danielovi pro čas konce, nemá být brána členy mé církve 
lehkovážně, neboť u mých milovaných posvěcených služebníků vyvolá její obsah nevolnost, 
až si uvědomí, že mluvím Pravdu. 

Falešný prorok – který se vydává za vůdce mé církve – je již připraven nosit roucha, která 
nebyla zhotovena pro něho. 

Znesvětí mou nejsvětější eucharistii a rozdělí mou církev ve dví a pak znovu ve dví. 

Bude se snažit zbavit úřadu věrné služebníky mého milovaného svatého vikáře, papeže 
Benedikta XVI., jmenovaného Mnou. 

Vykoření všechny věrné mému učení a předhodí je vlkům. 

Jeho činy nebudou zřejmé hned, ale příznaky budou brzy zjevné, když se vydá získat 
podporu vlivných světových vůdců a těch, kteří jsou ve vysokých pozicích. 

Až ohavnost zapustí kořeny, pak změny budou náhlé. Jeho oznámení o vytvoření sloučené 
katolické církve, spojením všech věrouk a ostatních náboženství, přijde brzy poté. 

Bude stát v čele nového světového náboženství a bude panovat nad pohanskými 
náboženstvími. Přijme ateismus tím, že jej zbaví znamení hanby, o kterém řekne, že je 
spojeno s usilováním o tak zvaná lidská práva. Všechno, co je v očích Boha hříchem, bude 
touto novou, všezahrnující církví, pokládáno za přijatelné. 

Kdokoliv se ho odváží zpochybnit, bude vyhledán a potrestán. Kněží, biskupové a 
kardinálové, kteří se mu postaví na odpor, budou exkomunikováni a zbaveni svých titulů. 
Ostatní budou zastrašováni a pronásledováni spolu s mnoha kněžími, kteří se budou muset 
skrývat. 

Vy, moji ubozí posvěcení služebníci, kteří nyní poznáváte můj hlas, prosím, slyšte Mě, když se 
pokouším vás dosáhnout, abych vám přinesl útěchu. Nikdy bych vás nežádal, abyste odmítli 
moji církev na zemi, neboť jsem to byl Já, váš milovaný Spasitel, kdo ji vytvořil. Nabídl jsem 
své Tělo jako živoucí oběť, abych vás zachránil. Byla vám dána odpovědnost svědčit v mém 
jménu, abyste zachránili duše těch, které poučujete a vedete. 

Vše, co můžete dělat, je důvěřovat Mi a nadále Mi sloužit. Co udělat nesmíte, je přijmout 
jakékoliv učení, které vám bude předloženo a o kterém budete okamžitě vědět, že není 
v souladu s mým učením. Musíte dělat, co vám říká vaše srdce, ale vězte toto: 

Tato doba vám přivodí hlubokou bolest, a hluboký žal, který zakusíte, až uvidíte, jak má 
církev bude znesvěcena a zanechá vás v pláči. Ale musíte rozpoznat lži, které vám budou 
nyní předloženy jako to, čím jsou – jako potupa mé smrti na kříži. 



Toto zničení může mít za následek zhroucení struktury mé církve. Změny a úpravy budov 
spolu s novým chrámem postaveným pro novou světovou církev budou provedeny 
a umístěny v Římě. 

Buďte si jisti, že stejně tak jako můj chrám bude znesvěcen, že Já, Ježíš Kristus, Spasitel 
všeho lidstva, budu zavržen a hozen do stoky. 

Váš Ježíš 

729. Než přijde Velký pátek, mnohé duše si začnou uvědomovat, že mé Varování 
lidstvu je nad světem 
Sobota, 9. března 2013 v 21:45 
 
Má vroucně milovaná dcero, než přijde Velký pátek, mnohé duše si začnou uvědomovat, 
že mé Varování lidstvu je nad světem. 

Teprve až uvidíte ohavnost, tak Pravda těchto poselství bude skutečně pochopena. 

Shromažďujte se s vašimi lidmi, sjednoťte se v modlitbě, neboť temný mrak pokryje zemi. 
Lidstvu budou vyměřeny tresty, neboť se vrhá do propasti lhostejnosti a netečnosti k Božímu 
Slovu. 

Ti, kteří se obrátili zády k darům daným lidstvu mou smrtí na kříži, budou probuzeni a uvidí, 
jak směšně se jejich duše jeví před mýma očima. Brzy uvidí, že jim byl dán jen krátký čas k 
pokání. Neboť moje trpělivost je velká, ale můj žal je hluboký. Tak trpká jsou jejich srdce, že 
se vyhýbají nejen Mně, jejich milovanému Ježíši, ale sami sobě odpírají dary, které jim 
dávám volně k použití. 

Jak byli oklamáni ve víře v jejich vlastní falešné iluze, že svět je jejich, aby v něm žili podle 
libosti, bez toho, že by dbali na to, aby se mírnili ve své honbě za uspokojením. Tento svět 
už nadále nebude k jejich užívání, protože je to jen dočasný stav. Brzy se ocitnou v novém 
stavu a pro mnohé z nich to nebude v mém Novém ráji. 

Můj zásah je již na dosah ruky a můj plán k záchraně světa bude brzy plně oznámen. Pýcha 
je vaším největším nepřítelem a Satanovou největší chybou. Když někdo odsuzuje druhého, 
napomíná druhého a prstem ukazuje na jiného s obviněním v mém jménu, potom padl za 
oběť Satanova hříchu. 

Bude to hřích pýchy, který bude pádem lidstva a který uvrhne mnohé duše do ohňů pekla. 

Nepadněte za oběť této kletby Zlého a zůstaňte zticha, když nesouhlasíte s někým, kdo proti 
Mně ze svých úst s řevem chrlí lži, třebas víte, že neříká Pravdu. Musíte sklopit oči a pouze 
hlásat mé Slovo. 

Braňte Mě jen tím, že oznámíte světu, co víte o mém plánu k záchraně duší. A i když ty duše, 
které věří, že jejich vědomosti o Mně jim dávají právo napomínat ostatní a žádat od vás 
odpovědi, nesmíte Mě nikdy bránit argumenty. 

Mnohé události ve světě brzy otřesou většinou lidstva. Dokonce i ti nejvíce lhostejní lidé, 
kteří žijí své životy v prázdnotě světských ambicí, mající málo času na duchovní záležitosti, 
si začnou uvědomovat, že se mnohé mění. Budou vědět, že tyto změny jsou mimo jejich 
chápání a to ve výsledku povede k tomu, že budou ve svém nitru otevřenější vůči Božímu 
Slovu. 



Váš Ježíš 

730. Matka Spásy: Modlitební skupiny modlitební kampaně zachrání miliardy duší 
Neděle, 10. března 2013 v 18:00 

Mé drahé dítě, budeš se cítit ještě více osamocená a izolovaná v tomto čase, kdy svaté Slovo 
hřmí, aby varovalo lidstvo v potřebě připravit jejich duše. 

Děti, teď je to, kdy je třeba prosit mého milovaného Syna, aby podpořil vaši odvahu během 
temných dní, měsíců a roků, které leží před vámi. Musíte se radovat, protože tak mnohé 
duše, inspirované Duchem Svatým, odpověděly na volání mého Syna, Ježíše Krista. On vás 
všechny tak velice miluje, že to mě, jeho milovanou Matku, přivádí k slzám radosti. Způsob, 
jakým rozšíří své milosrdenství, je mimo vaše chápání, a ke svému srdci přitáhne dokonce 
i ty duše, které jím opovrhují. 

Už to není dlouho do jeho velkého Druhého příchodu, a tak musíte vzdát Bohu čest. 
V přípravě musíte co nejčastěji přijímat svátost smíření a stále se modlit za duše. 

I když Bůh je všemohoucí a jeho sláva bude nyní plně pochopena, až ponesete svědectví o 
jeho Druhém příchodu, musíte Mu vy, jeho zbylá armáda, pomoci v jeho plánu na záchranu 
lidstva. 

Modlitební skupiny modlitební kampaně zachrání miliardy duší, musíte se proto rozšířit a 
znásobit. Boží milosti jsou vylévány na všechny jeho děti v těchto modlitebních skupinách. 
Ony budou zbrojí, která ochrání lidstvo od pronásledování chystaného antikristem. 

Děti, nikdy se nevzdávejte. Vždy zůstávejte ve stavu milosti a pokračujte v následování 
instrukcí mého Syna. Nikdy vás neopustí, tak velká je jeho láska k vám. 

Vaše milovaná Matka 
Matka Spásy 
 
731. Bůh Otec: Nyní zuří bitva mezi mou hierarchií a panstvím šelmy 
Úterý, 12. března 2013 v 14:38 

Má nejdražší dcero, nebesa pláčou žalem v tento strašný den, předpověděný už tak dávno. 

Celé lidstvo bude nyní čelit největšímu podvodu ze všech, spáchaných šelmou. Slzy mého 
Syna, jehož smrt na kříži dala mým dětem svobodu, padají nyní na celý svět, v tomto čase 
v agonii. 

Můj hněv je v tomto čase zadržován, ale má zuřivost je velká. Velmi brzy se klam stane 
jasným všem, kteří byli mým Synem ustanoveni, aby vedli jeho stádo na zemi. 

Nyní zuří bitva mezi mou hierarchií a panstvím šelmy. Bude bolestivá, ale brzy trest, který 
přijde po krutém pronásledování, chystaném tajně nepřítelem a jeho kohortami, vymete 
hnilobu. 

Volám všechny mé děti, aby se obrátily k mému Synu a vložily v Něho v tomto čase všechnu 
svou důvěru. 

Buďte stateční, moji maličcí, neboť tato bolest bude krátká. Těm, kteří následují šelmu 
a falešného proroka, bude silou mé ruky dáno poznání, aby je přivedlo zpět do srdce mého 



Syna. Když odmítnou tento dar, pak jsou ztraceni a budou trpět stejná muka, kterým čelí 
podvodník, jenž bude vržen do propasti na věčnost. 

Korunování falešného proroka bude slaveno ve všech koutech světa zednářskými skupinami, 
které plánují konečnou fázi pronásledování všech mých dětí.  

Ti, kteří budou oslavovat s ním, bez toho, že by věděli, oč jde, pocítí časem ještě větší bolest 
než ti, kteří již Pravdu znají. 

Čekejte nyní s odvahou a nadějí, neboť to vše se musí stát, než se ukáže slavná vláda mého 
Syna. 

Musíte přísahat věrnost mému milovanému Synu za všech okolností a odmítnout přijímat lži. 
Jestli – a když budete vyzváni, abyste se účastnili nové mše, pak vězte, že to bude ta 
největší kletba uvalená Satanem na mé děti. 

Vězte, že nebe vás povede a tím, že přijmete bolest s důstojností, pomůžete mému Synu 
naplnit poslední smlouvu. 

Váš milovaný Otec 
Bůh Nejvyšší 
 

732. Jeho trůn byl ukraden. Ne však jeho moc. 
Středa, 13. března 2013 v 21:20 
 
Má vroucně milovaná dcero, byl jsem podruhé odsouzen k smrti. Urážka rozhodnutí v Římě, 
kterého jste dnes byli svědky, Mě rozsekla ve dví. 

Když jsem stál před mými katy, obžalován z kacířství, a proto, že jsem se odvážil mluvit 
Pravdu, moji apoštolové se rozutekli a nebyli nikde k nalezení. Ti, kteří Mě následovali 
a přijali mé učení, Mě zradili, když mé Slovo bylo popíráno těmi, kteří byli u moci. Začali 
ztrácet ve Mne důvěru a počali o Mně pochybovat. 

Někteří z mých následovníků uvěřili, a mysleli, že oprávněně, ve zločiny kacířství, ze kterých 
jsem byl obžalován.  Tak mocní byli moji žalobci – muži ve vysokém postavení, odění do 
exotických rouch a chodící a hovořící se smyslem pro skutečnou autoritu – jen málokdo 
o nich pochyboval. 

Byl jsem vyšetřován, kritizován, zesměšňován, ponižován, posmíván a tupen, protože jsem 
mluvil Pravdu. Lidé padali na kolena před těmito vládci – muži s mocnými hlasy a jejichž 
autorita nebyla nikdy zpochybněna. Můj hlas se stal šepotem v řevu mých žalobců. 

"Kacíř" – křičeli. Řekli, že jsem mluvil zlým jazykem, že jsem se rouhal proti Bohu a že jsem 
chtěl zničit jejich církev. A tak Mě chladnokrevně zavraždili. 

Nebude to jiné, když se nyní pokusím nechat poznat můj hlas. Když se pokusím varovat 
všechny Boží děti před událostmi, o kterých jsem ti, má dcero, řekl během posledních pár let. 
S mým Slovem bude zacházeno s pohrdáním. Mé Slovo bude zpochybňováno. Pochybnosti se 
vplíží a znovu se moji apoštolové rozutečou a zanechají Mě vlkům. 

Nemylte se, Pravda vám byla odhalena. Řekl jsem vám, moji následovníci, jak budete 
oklamáni. Bude to pro vás velmi těžké, protože budete zpochybňovat toho podvodníka, jenž 
sedí v domě mého Otce. 



Můj milovaný papež Benedikt XVI. byl pronásledován a uprchnul, jak bylo předpověděno. Já 
jsem neuvedl v úřad tuto osobu, která prohlašuje, že přichází v mém jménu. 

On, papež Benedikt, povede mé následovníky k Pravdě. Já jsem ho neopustil a budu ho držet 
blízko mého srdce a dám mu útěchu, kterou potřebuje v tomto hrozném čase. 

Jeho trůn byl ukraden. Ne však jeho moc. 

Váš Ježíš 

733. To bezbožné gesto během Svatého týdne uvidí ti, kteří mají oči otevřené 
Čtvrtek, 14. března 2013 v 18:00 
 
Má vroucně milovaná dcero, jaké utrpení zakoušejí moji milovaní posvěcení služebníci blízcí 
mému srdci, kteří znají pravdu a kteří budou muset být svědky ohavnosti v mé církvi na 
zemi. 

Dojde k mimořádné urážce mého svatého jména s cílem znesvětit Mě během Svatého týdne. 
Toto bezbožné gesto uvidí během Svatého týdne ti, kteří mají oči otevřené, a bude to jedno 
ze znamení, podle nichž poznáte, že podvodník, jenž sedí na trůnu v mé církvi, nepřichází 
ode Mne. 

Moji následovníci, musíte vědět, že proroctví daná světu – varování před časem, kdy moc 
v mé církvi bude uchvácena těmi, kteří jsou věrní šelmě – je nad vámi. Tento čas je teď. 

Pamatujte, že ti, kdo okázale předvádějí znamení pokory, jsou vinni pýchou. Pýcha je hřích. 

Ti, kteří říkají, že má církev musí obnovit svou pověst, aktualizovat své učení a kteří říkají, že 
tím, že ji zmodernizují, bude přijímána více lidmi, nechť vědí toto: 

Ti z vás, kteří říkáte, že se řídíte mým učením, ale chcete změnit zákony, aby tolerovaly činy, 
které jsou hříšné v mých očích, odejděte teď z mé církve. Nejste moji. Obrátili jste se ke Mně 
zády a nejste hodni vstoupit do mého domu. Přesto se toto stane. Vy a všichni, kteří 
požadujete změny, které jsou přijímány laickým světem, budete spokojeni, neboť falešný 
prorok vás přivábí do své přízně a vy mu budete tleskat každou chvíli jeho krátkého 
panování. Ale nebudu to Já, Ježíš Kristus, koho budete následovat. Budete následovat 
falešné učení, které není od Boha. 

Tak mnozí přijmou vládu falešného proroka a s radostí ve svých srdcích Mě odstrčí stranou. 
Potom, až omyly jeho jednání se stanou zřejmé, moji ubozí posvěcení služebníci nebudou mít 
kam se obrátit. Jejich žal se změní v strach a jejich strach se obrátí v beznaději. Nebudou 
vědět, komu mají věřit, ale musí pochopit toto: Mé Tělo, má církev může být bičována 
a znesvěcena, ale můj Duch je nedotknutelný, neboť nemůže nikdy zaniknout. 

Žehnám těm, kteří nyní odmítají mé Slovo a Pravdu, jež je vám dávána z nebe jako speciální 
dar. Budu i nadále na vás vylévat mé milosti, dokud se ke Mně nevrátíte. Nikdy se nevzdám, 
dokud budu moci zachránit vaše zubožené duše. 

Má církev, kde mé učení a svátosti zůstanou nedotčeny, bude žít a nikdy nemůže zahynout. 
Nepotřebuje budovy a stavby, aby přežila, neboť jsem to Já, Ježíš Kristus, jehož Tělo je 
církev. Vy, moji věrní, milovaní kněží, posvěcení služebníci a následovníci, jste částí Mne. Jste 
sjednoceni s mým tělem, abyste vytvořili mou církev na zemi. A tak se musíte učit být silní, 
odvážní a věrní mému svatému Slovu, bez ohledu na důvody, které jsou vám předloženy, 
aby dokázaly opak. 



Čas, kdy se rozkol odhalí, je blízko. Již teď je v Římě pociťováno strašné znepokojení. Až se 
Duch Svatý střetne s duchem zla, dělicí čára rozdělí střed a vystoupí dvě strany. K velkému 
rozdělení dojde rychle. Potom mnozí z těch, kteří byli oklamáni lhářem, budou utíkat do mé 
svaté náruče a hledat v ní ochranu. 

Povedu vás během těchto smutných časů a prosím, abyste Mi všichni předali své slzy, 
a Já vás v duchu utěším. 

Žehnám vám. Přináším vám do srdce pokoj. Ochraňuji vás. 

Váš milovaný Ježíš 

734. Matka Spásy: Modlete se můj růženec za všechny, kteří vládnou v Římě 
Pátek, 15. března 2013 v 22:30 
 
Mé drahé dítě, toto je čas velkého zármutku, a to nejen pro tebe, ale pro všechny, kteří 
milují mého Syna. 

Musím na vás naléhat, drahé děti, abyste zůstaly silné a věrné svatému Božímu Slovu kvůli 
mému Synu. On, můj milovaný Syn, věší svou hlavu v agonii, když pozoruje hrůzu, jak se 
před ním jeho církev rozpadá. 

Prosím, modlete se za naději a modlete se můj svatý růženec každý den za všechny, kteří 
vládnou v Římě. Musíte se modlit za ty, kteří řídí katolickou církev. Zahrňte, prosím, do 
modliteb i muže, sedícího na Petrově Stolci, protože vaše modlitby velmi potřebuje. 

Modlete se, aby přijal Pravdu smrti mého Syna na kříži a otevřel tak své srdce prosbám mého 
Syna o milosrdenství pro všechny Boží děti. 

Nezáleží na tom, jak jsou tyto časy v římskokatolické církvi těžké, zlo nemůže zvítězit, a také 
nezvítězí nad mocí Boha. 

Má úloha Prostřednice všech Milostí bude brzy naplněna, a jako žena, která je vybrána, aby 
byla oděna v paprscích slunce, přichází můj čas, abych pomohla mému Synu v jeho 
konečném plánu spásy. 

Miluji všechny Boží děti, včetně těch, které Mu činí velkou hanbu a strádání. Modlete se, aby 
mé modlitby, přenesené a předané mému Synu vaším jménem, mohly pomoci zmírnit 
utrpení, které leží před katolickou církví. 

Drahé děti, má láska jako Matky všech Božích dětí je všezahrnující a nikdy neustanu v mém 
úsilí přinášet vám naději. 

Vaše modlitby budou v nebi slyšeny a nikdy se nesmíte vzdát naděje, protože milosrdenství 
mého Syna je větší, než můžete vědět. 

Boží láska je všemocná. Proste a dostanete velké požehnání, protože přípravy jsou 
dokončeny a vše je již hotovo k Velkému dni Pána. 

Vytrvejte s trpělivostí, láskou a důvěrou, neboť všechny tyto zkoušky budou brzy minulostí, 
a potom se nové nebe a nová země spojí v jedno. Toto je vše, o co se máte starat – 
o přípravu vaší duše a duší těch, kteří potřebují vaše modlitby nejvíce. Jen pak budete 
schopni přijmout Světlo Boha a vstoupit do Nového ráje na zemi. 



Buďte v pokoji a soustřeďte se pouze na mého Syna a na jeho jedinečnou touhu zachránit 
duše všech žijících stvoření. 

Vaše milovaná Matka 
Matka Spásy 
 
735. Mou agonii pociťují všichni svatí a andělé v nebi, neboť čas apokalypsy je 
blízko 
Sobota, 16. března 2013 v 12:40 
 
Má vroucně milovaná dcero, jaký vztek, jaký hněv a jaký strach pociťují ti, kteří v tomto čase 
odmítají přijmout můj kalich utrpení. 

Vztek Satana proti těmto poselstvím vzroste rychle a bude uděláno všechno, abys byla 
pranýřována, má dcero. 

Musíš přijmout utrpení, protože ses dobrovolně odevzdala mé svaté vůli. A tak, má dcero, 
musíš zůstat zticha, zatímco pokračuje vřískot šelmy a těch ubohých duší, které používá, aby 
na tebe útočily. Říkám to všem mým milovaným věrným stoupencům – zůstaňte pevní. 
Skloňte hlavy v pokorné služebnosti a nabízejte své utrpení za duše, které nepřijmou dar 
Pravdy. 

Ti, kdo jsou odpovědní za infiltraci mé církve na zemi, záměrně vybrali dobu půstu, aby 
urazili Mě, svého Ježíše, jenž zemřel v agonii, aby zachránil jejich duše. 

Ti co se potulují po chodbách v Římě, jsou tak prosáklí zlem, že jeho největší znamení bude 
vidět v chaosu, který nastane, jak se budou držet příkazů podvodníka. Chaos, nepořádek, 
rozdělení, rozpory, budou vidět všude v Římě. Zmatek je od Satana, protože nemůže 
pocházet z Boha. 

Hněv přichází od Zlého a jeho zloba je hmatatelná, když se mé Světlo šíří mezi Božími dětmi. 
Dej ve známost, že pokud jsou na někoho vedeny tak brutální útoky v mém jménu, že je to 
má přítomnost, která vyvolává takovou reakci. 

Jen Já, Ježíš Kristus, a moji následovníci, mohou být terčem takových urážek, a když 
shledáte, že se to stává nesnesitelným, prosím, modlete se tuto krátkou modlitbu: 

"Sdílím tuto bolest s Tebou, drahý Ježíši, a prosím, abys požehnal mé nepřátele a ty, kteří Tě 
bičují, darem Ducha Svatého. Amen." 

Nesvár bude pokračovat a mou agonii pociťují všichni svatí a andělé v nebi, neboť čas 
apokalypsy je blízko. 

Držte se Mě, vašeho Ježíše, a vložte všechnu vaši důvěru ve Mne, zatímco buduji moji 
armádu zbytku v přípravě na přicházející ošklivou bitvu o duše. 

Váš Ježíš 

736. Třetí pečeť bude odhalena, až lidé budou shánět jídlo, kdy hladomor sevře 
lidstvo 
Sobota, 16. března 2013 v 15:25 

 
Má vroucně milovaná dcero, příliv bude zbaven pout a začne ničení, způsobené mnoha 
válkami, jak bylo předpověděno. 



Načasování příchodu falešného proroka se bude překrývat s vyhlášením válek po celém 
světě. Tyto války budou rozpoutány okamžitě a lidé se budou krčit ve strachu, až se jejich 
následky stanou zřejmé. Války zapustí kořeny a rozvinou se jako bouře v poušti, kde naberou 
rychlost a jako zloděj v noci zastihnou všechny, kteří mají pocit, že jejich mír je zaručen. 

Bude se na nich podílet tak mnoho zemí, že budou všichni překvapeni. Brzy, uprostřed 
krveprolití, se antikrist nechá poznat. Zmatek, strach a ztráta úrody problém zhorší. 
Nedlouho potom bude Třetí pečeť odhalena, až lidé budou shánět jídlo, kdy hladomor sevře 
lidstvo. V nedostatku jídla, v nedostatku odvahy, bez pomoci, lidstvo se bude chytat 
čehokoliv a kohokoliv, kdo nabídne chvíli oddechu. 

Jeviště bude připraveno pro antikrista, pro jeho příchod a jeho ohlášení světu. V té době se 
lidem tak uleví díky tomuto muži míru, nabízejícímu tolik naděje, že se stanou jeho 
ochotnými otroky. Chytí se na komplikovaný plán rekonstrukce světa a sloučení všech 
národů. Plán, jak jim bude řečeno, pro dobro všech a zbavení světa terorismu. Nepřáteli, 
s nimiž prý bojuje a které přemůže a ovládne, jsou nevinné oběti zneužité jím pro podvod, 
který navrhne světu. 

Když mír, nebo to, co bude vypadat jako příměří, bude obnoven, pak přijde další etapa, 
jednota všech národů, všech náboženství, všech zemí do jednoho celku. Tehdy spojenectví 
mezi falešným prorokem a antikristem se stane zcela zřejmé. 

Ti, jimž byla dána Pravda, a jejichž jména jsou v Knize živých, budou vědět, co se děje. 
Ostatní, slepí k Pravdě mého učení, nebudou mít takové štěstí. Pak to bude záležitost 
vyčkávání. Má trpělivost bude znamenat, že se budu snažit zachránit a ochránit ty, kteří 
nebudou schopni rozeznat Pravdu. 

Má trpělivost a mé milosrdenství vyústí do Božího zásahu ve velkém rozsahu, abych zachránil 
všechny Boží děti ze sevření šelmy, jejímž jediným cílem bude svádět k hříchu. Neboť je 
jedna věc, kterou musíte vědět: za přitažlivým kouzlem antikrista bude ležet plán podněcovat 
k hříchu, čímž lidé učiní konečnou volbu – být na straně šelmy, ve vzdoru proti Bohu. Až ten 
čas přijde, a potom, co bude Mnou učiněno všechno k záchraně duší, bude konec. 

Jen vyvolení budou vzati do mého království. 

Váš Ježíš 

737. Poselství pro kněze a všechny mé posvěcené služebníky, kteří oddali své 
životy mé svaté službě 
Neděle, 17. března 2013 v 18:50 
 
Má vroucně milovaná dcero, toto je poselství pro kněze a všechny posvěcené služebníky, 
kteří oddali své životy mé svaté službě. 

Moji milovaní služebníci, přeji si, abyste poslouchali zákony církve a ty, jimž musíte 
prokazovat poslušnost v mém svatém jménu. 

Nikdy nesmíte opustit vaše povinnosti k církvi a jako vždy musíte Mi i nadále sloužit. Prosím, 
konejte všechny svátosti jako dříve, ale ještě s větší pílí. Starejte se jako vždy o vaše 
posvátné povinnosti. Vaše povinnost patří Božím dětem a musíte vést své stádo. Buďte vždy 
věrní mému učení. 

Nebudete to vy, moji vzácní služebníci, kdo opustí mou církev na zemi. Nebude to vaším 
přičiněním, že zákony v mé církvi budou změněny k přijetí nových učení. 



Zůstanete věrní službám mé církve a budete vykonávat vaše povinnosti až do strašného dne. 
Bude to den, kdy má svatá mše bude změněna k nepoznání. Budou to nepřátelé Boha, kteří 
pronikli do mé církve na zemi a oddělí vás ode Mne. 

Až zavedou novou mši, pak vám nezbude žádná volba, neboť budete vědět, že už více 
nenabídne nejsvětější eucharistii. Tehdy vám bude Pravda konečně odhalena, ačkoliv jste si 
již dříve povšimli jistých znamení. 

Tato znamení budou zahrnovat podivné nové způsoby úprav modliteb; Satan už nebude více 
odsuzován a svátosti budou pozměněny, aby zahrnovaly jiná vyznání. Stanete se neklidnými, 
přesto budete cítit povinnost zůstat věrní mé církvi. 

Potom bude existence mé církve na zemi vaším jediným prostředkem k přežití v případě, že 
máte zůstat věrní mým učením. Když má učení, mé svátosti a má mše svatá budou změněny, 
nesmíte se nechat oklamat. Jestli se nebudete pevně držet mých zákonů, pak Mě zradíte. 

Pro ostatní křesťanské církve: Varuji vás, že toto pronikání zla se rozšíří také do vašich církví. 
Časem se pro vás stane těžké uctívat má učení tak, jak byla dána světu. Všichni křesťané 
budou trpět pod režimem falešného proroka a jeho pomocníka, antikrista, jehož tvář bude 
brzy zářit po celém světě, jako nejvlivnějšího vůdce všech dob. 

Váš Ježíš 

738. Matka Spásy: Rozdělení ve světě, které má přinést Gog a Magog, rozštěpí 
rodiny ve dví 
Pondělí, 18. března 2013 v 19:35 
 
Mé dítě, nesmíš nikdy pochybovat o důležitosti této mise, anebo dovolit útokům na tebe, aby 
odvedly tvou pozornost od mého milovaného Syna. 

Díky lásce a milosrdenství mého Syna jsou odhalovány plány Zlého k polapení duší před 
časem konce. Tento vychytralý plán byl vypracován již před velmi dlouhým časem a bude 
použit na Boží děti zednářskými silami, jejichž věrnost náleží Zlému. 

Ať nikdo nepochybuje o proroctvích odhalovaných vizionářům a prorokům po celá staletí 
mnou, vaší Matkou. Děti, nesmíte být vystrašené. Místo toho byste měly být plné naděje a 
radovat se, neboť čas pro nové nebe a novou zemi přijde brzy a Boží děti budou konečně 
zbaveny zla, jehož je každý z vás svědkem od narození po celý život. 

Tento čas byl předpověděn v Knize mého Otce a kvůli tomu musíte přijmout Pravdu 
obsaženou v Knize Zjevení. Pokud nepřijmete Knihu Zjevení danou Janovi, pak nemůžete 
říct, že přijímáte zbytek Knihy – nejsvětější Bible. 

Mnoho z toho, co má přijít, bude těžké a zraňující, neboť rozdělení ve světě, které mají 
způsobit ve světě Gog a Magog, rozštěpí rodiny ve dví. Zlé úklady a zrádné plány vymyšlené 
falešným prorokem a antikristem budou tím největším podvodem od doby, kdy farizeové 
odmítli mého Syna. Když oni, farizeové, odmítli mého Syna, tak zabránili, aby Pravda byla 
dána Božím dětem. To omezilo počty následovníků mého Syna během času jeho pobytu na 
zemi a zabránilo jim stát se křesťany. Totéž bude u těchto dvou, kteří pod maskou dobra 
přivedou mnoho Božích dětí na scestí. Mnohé zaslepí vůči Pravdě, když za jejich vlády jimi 
zavedené rozsáhlé změny oddělí lidi od Božích zákonů. 

Božím dětem bude řečeno, že zlo je přijatelné a jisté hříchy Boha neurážejí. Lidé jim uvěří a 
následkem toho se k Bohu obrátí zády. 



Modlete se, modlete se, modlete se, aby jejich vláda byla krátká a aby Pravda zvítězila, a tak 
církev mého Syna mohla zůstat nedotčena. 

Vaše milovaná Matka 
Matka Spásy 
 
739. Krok za krokem budou jejich ďábelské úmysly stále jasnější, až klopýtnou 
Úterý, 19. března 2013 v 20:45 
 
Má vroucně milovaná dcero, mé svaté Slovo se v tomto čase šíří skrze tato poselství jako 
mocný vichr celým světem. 

Mnozí uslyší můj hlas, ať chtějí, nebo ne, neboť bude znít jako hrom před bouří. Někteří 
rozpoznají Ducha Svatého, jak uchvacuje jejich duše. Jiní, naneštěstí, nikoliv, ale těm říkám: 
Slyšeli jste můj hlas. Pohnul vaší duší, a přesto se Mi uzavíráte. Přesto se ke Mně obracíte 
zády. Možná se bojíte mého hlasu, protože může být ohromující, ale jedinou věc, kterou 
učinit nemůžete, je ignorovat Mě. 

Můj Duch Svatý je tak mocný, že se dotkne vašich duší, ať si to přejete, nebo ne. Vy, kteří 
utíkáte, skrýváte se a děláte, jako bych tam nebyl – měli byste vědět, že nebudete schopni 
popřít moji přítomnost, a nesejde na tom, jak silně se o to pokoušíte. 

Někteří z vás se budou stavět proti Pravdě, protože vám chybí víra v můj slib nabídnout vám 
věčný život. Mnozí ho shledáváte hrozivým a dáváte přednost úvahám, že Velký den Pána 
nepřijde za vašeho života. A tak zavíráte oči, zacpáváte si uši a hledáte útěchu v jiných 
věcech. 

Jistota, kterou pociťujete, když se pokoušíte nalézt pokoj tam, kde jej ještě]nalézt můžete, 
bude mít krátké trvání. Brzy vám bude Boží Slovo odepřeno. Slova, která jste byli zvyklí 
slyšet, zmizí z kázání a dopisů vašich biskupů a kardinálů, která pronášejí k vám a ke všem 
mým nic netušícím následovníkům. 

Zednářské sekty pronikají do církve v Římě. Nenechte se mýlit – může být jen jediný papež, 
dokud žije. 

Mnozí z mých následovníků nyní odmítnou mé svaté Slovo, Pravdu, právě tak, jak to udělali 
během mého soudu na zemi. Ty, má dcero, budeš odmítnuta jako kacíř, budou se ti 
posmívat a zesměšňovat tě. Falešnému proroku se staneš trnem v oku. Ale brzy všichni uvidí 
vychytralé činy a lstivá gesta falešných podvodníků, kteří předsedají z mého trůnu v Římě, 
protože se dopouštějí svatokrádeže. 

Krok za krokem budou jejich ďábelské úmysly stále jasnější, až klopýtnou, a požehnaní Mnou 
uděleným prozřením, poznají odhalující se ohavnost. 

Šelma je nyní připravena a vytváří laický okruh, zahrnující některé ze světových vůdců v 
jednotě se vším, co je proti Božímu království. Démoničtí duchové, kteří obsazují tyto ubohé 
duše, se kvůli své pýše a aroganci sami ukážou, aby je všichni viděli, skrze jejich gesta, která 
budou pečlivě zkoumána a analyzována, dokud těm, kteří jsou požehnaní darem rozlišování, 
nezačnou svítat konečné odpovědi. 

Důvěřujte Mi. Důvěřujte tomuto daru víry. Nechejte Mě vás podpírat a vést vás skrze džungli 
zlých stvoření, které chtějí pozřít vaše duše. 

Váš Ježíš 



740. Právě tak jako slepý nemůže vidět, budou v mé církvi v Římě takoví, kteří 
vidět mohou, ale kteří odmítnou uznat pravdu 
Středa, 20. března 2013 v 19:15 
 
Má vroucně milovaná dcero, mé ukřižování je znovu celé prožíváno a každá jeho část souvisí 
s časem, který vede k mému Druhému příchodu. 

Potom co mé Tělo – má církev – po tolik let snášela bičování kvůli duchu zla, je nyní na 
vedení uvnitř mé církve uloženo korunování trním. 

Když Mi třetí trn probodl pravé oko, už jsem jím nemohl vidět. Jen mým druhým okem jsem 
mohl vidět strašnou bolest, kterou zakoušela má Matka. Nyní, kdy trnová koruna probodla 
hlavu mé církve v Římě, jen jedna polovina přinese svědectví o Pravdě předpověděných 
proroctví. Druhá polovina bude zaslepena a nepostřehne škodu, která má být učiněna každé 
části mého těla – mé církve – ve všech zemích světa. 

Právě tak jako slepý nemůže vidět, budou v mé církvi v Římě takoví, kteří vidět mohou, ale 
kteří odmítají uznat pravdu. Tak bolestná bude Pravda, že pro tyto mé posvěcené služebníky 
bude snazší jít lehčí cestou. Zbabělci, oni zvolí raději cestu znesvěcení, než by pro Mne přijali 
svůj kříž. 

Pak zde budou takoví, kteří Mě milují a toto rozdělení je neodradí v plánu Mi pomoci 
zachránit duše od jisté smrti. Tyto statečné duše plné milosti Ducha ohně, budou bojovat, 
aby zachovali mé nejsvětější svátosti. To jsou duchovní, kteří budou živit mé stádo během 
pronásledování. Takovým čistým duším bude udělena každá milost, a oni zase povedou moji 
armádu zbytku k branám nového nebe a nové země. 

Je třeba velké odvahy přijmout Slovo Božích proroků. Není nikdy lehké poslouchat řeč 
proroků, jejichž slova řežou do srdce duší jako dvousečný meč. Jejich varování je bolestivé 
slyšet, ale je sladké kvůli ovoci, které přinesou, neboť když je Slovo Boží dáno jako dar, 
nabízí spásu.  Chopte se mého Slova, protože je vaším záchranným lanem. Vy, moji milovaní 
následovníci, jste ochraňováni Pečetí živého Boha a tak nikdy nesmíte mít strach. 

Vaši nepřátelé vám budou spílat, urážet vás, a mohou vás pronásledovat, ale budu to Já, 
Ježíš Kristus, kdo bude kráčet s vámi. Vy, mých málo vybraných, kteří odpovídáte na mé 
volání svým utrpením, vykoupíte v mých očích velkou část lidstva. 

Žehnám vám. Dám vám pokoj a sílu, abyste Mě dokázali následovat beze strachu ve svých 
srdcích. 

Váš Ježíš 

741. Čas rozdělení nastane brzy, musíte se připravit 
Čtvrtek, 21. března 2013 v 20:00 
 
Má vroucně milovaná dcero, jak se jen láme mé srdce kvůli žalu, který je pociťován dušemi, 
jež jsou rozrušené kvůli útěku mého posledního papeže, mého milovaného Benedikta. 

Moje vzácné duše, cítíte se tak zmatené a poněkud opuštěné. Já cítím vaši bolest a musíte se 
usilovně modlit o milosrdenství z mé ruky, abych vás dosáhl a utěšil vaše smutná srdce. 

Bude to čas zrady pro tebe, má dcero, až mnoho z těch, kteří byli na straně této svaté mise, 
se vzdálí. Musíš rozšířit čas, který trávíš v eucharistické adoraci na sedm dnů týdně, a jen 



potom budeš schopná kráčet sama a beze strachu, abys splnila úkoly, které ti dám, z nichž 
mnohé budou mimořádně těžké. 

Teď musíte všichni zůstat silní. Nesmíte naslouchat hlasům odsouzení, které vám budou 
drásat nervy a narostou do velkého počtu s příchodem Svatého týdne. 

Každá pomluva, každá lež, každá podlá námitka vůči těmto mým svatým poselstvím světu, 
bude vaším křížem, který ponesete v příštích deseti dnech. Ani na chvíli vám nebude 
dovoleno, moji následovníci, si odpočinout, modlit se, nebo rozjímat o mém nejsvětějším 
Slovu. 

Buďte si vědomi, že bez ochrany svatého růžence, který se musíte denně modlit, ponecháte 
sami sebe otevřené pochybnostem, které nepřicházejí ode Mne. 

Čas rozdělení nastane brzy, musíte se připravit. Přeji si vám dát mimořádnou milost, abych 
vám pomohl vydržet pronásledování a nátlak, který bude na vás vykonáván, aby vás přiměl k 
opuštění mých poselství. Bude třeba pevné víry, důvěry a nervy z ocele, zaměřit se na mé 
svaté Slovo, a proto se musíte modlit tuto modlitbu modlitební kampaně (102), ode dneška, 
každý den: 

Za udržení důvěry a víry v Boží poselství světu 

"Nejdražší Ježíši, když jsem skleslý, pozvedni mě. 

Když pochybuji, osviť mě. 

Když jsem smutný, ukaž mi tvou lásku. 

Když kritizuji, pomoz mi mlčet. 

Když veřejně soudím jiného, zapečeť mé rty. 

Když v tvém jménu vyslovím rouhání, vykup mě a vrať mě do tvé ochrany. 

Když mi chybí odvaha, dej mi meč, který potřebuji, abych bojoval a zachránil duše, po 
kterých toužíš. 

Když odporuji tvé lásce, pomoz mi vzdát se a zcela se odevzdat do tvé milující péče. 

Když zbloudím, pomoz mi nalézt cestu Pravdy. 

Když zpochybňuji tvé Slovo, dej mi odpověď, kterou hledám. 

Pomoz mi být trpělivý, milující a laskavý i k těm, kteří Tě proklínají. 

Pomoz mi odpustit těm, kteří mě urážejí, a dej mi milost, kterou potřebuji, abych Tě 
následoval až na konec země. Amen." 

Jděte, moji vzácní následovníci, a pamatujte, že vaše služba patří Mně, vaší církvi a mému 
učení. Vezměte meč spásy a bojujte s ním spolu se Mnou, abyste vzali každičkou duši, včetně 
těch, které hřeší proti Mně, do mého království. 

Váš Ježíš 

742. Přeji si, aby všichni moji následovníci drželi půst v čase od příštího pondělí 
do 15:30 Velkého pátku 
Pátek, 22. března 2013 v 21:45 



 
Má vroucně milovaná dcero, přeji si, aby všichni moji následovníci drželi půst v čase od 
příštího pondělí do 15:30 Velkého pátku. 

I drobné projevy půstu umožní vám všem nahlédnout do mého plánu spásy, a poznat, jak Mi 
můžete pomoci zachránit duše všech hříšníků. 

Skrze půst se stanete opět zdravými. Očistou vašeho těla bude obnoven i váš duch. Také si 
přeji, abyste přijali svátost zpovědi, nebo jinou formu smíření, která je vám k dispozici. 
Prosím, když nemůžete obdržet tuto svátost, pak přijměte dar mých plnomocných odpustků, 
který jsem vám dal před nějakým časem. 

(V poselství č. 329 z 31. ledna 2012 v 21:30: 

Musíte se modlit tuto modlitbu (24) po sedm následujících dnů, aby vám byl dán dar úplného 
rozhřešení a moc Ducha Svatého. 
 
"Ó, můj Ježíši, Ty jsi Světlo země, jsi plamen, který se dotýká všech duší, tvé milosrdenství a 
láska neznají žádných hranic. 
 
Nejsme hodni oběti, kterou jsi přinesl tvou smrtí na kříži, víme však, že tvá láska k nám je 
větší než naše láska k Tobě. 
 
Dej nám, ó Pane, dar pokory, abychom si zasloužili tvé nové království, naplň nás Duchem 
Svatým, abychom mohli kráčet kupředu a vést tvou armádu, hlásat pravdu tvého svatého 
Slova a připravit naše bratry a sestry na slávu tvého Druhého příchodu na zem. 
 
Uctíváme Tě. 
 
Chválíme Tě. 
 
Nabízíme sami sebe, náš zármutek, naše utrpení jako dar Tobě k záchraně duší. 
 
Milujeme Tě, Ježíši, buď milosrdný ke všem tvým dětem, ať už jsou kdekoliv. Amen.") 
 

Pak si přeji, abyste se v duchu připojili ke Mně, jako byste byli přítomni s mými apoštoly u 
mé Poslední večeře. Rozdělíte se se Mnou o nekvašený chléb a budete jíst se Mnou u mého 
stolu. Vy, moji následovníci, můžete z vaší vlastní svobodné vůle sdílet se Mnou můj kalich 
utrpení, přijmete-li moji nabídku. 
 
Jestli ji dokážete přijmout, zachráníte v pokání za hříchy smrtelných lidí milióny duší. Za váš 
dar utrpení udělím milosrdenství nejzatvrzelejším hříšníkům. 

Zde je pro vás modlitba modlitební kampaně (103), pokud si přejete sdílet můj kalich 
utrpení. Modlete se ji třikrát, kdy budete moci, ale nejlépe kdykoliv během doby vašeho 
půstu. 

Za sdílení kalichu utrpení s Kristem 

"Ležím před Tebou, u tvých nohou, drahý Ježíši, abys se mnou udělal, co chceš, pro dobro 
všech. 

Dovol mi se podílet na tvém kalichu utrpení. 

Přijmi ode mne tento dar, abys mohl zachránit ubohé duše, které jsou ztracené a bez naděje. 



Vezmi si mě v těle, abych mohl sdílet tvou bolest. 

Podrž mé srdce ve tvých svatých rukou a přiveď mou duši do jednoty s Tebou. 

Skrze můj dar utrpení, nabízím tvé Boží přítomnosti obejmout mou duši, abys tak mohl 
vykoupit všechny hříšníky a sjednotit všechny Boží děti navěky věků. Amen." 

 

Tato oběť z vaší strany, nabídnutá Mně, Ježíši Kristu, Vykupiteli všeho lidstva, Mi umožní vylít 
mé velké milosrdenství na celý svět. 

Důležitější je, že zachráním dokonce i ty duše, které Mě nenávidí. Vaše modlitby a oběť jsou 
jejich jedinou milostí záchrany, neboť bez ní by byli zničeni Zlým. 

Jestli si nepřejete snášet toto utrpení, poskytnu vám velká požehnání a prosím, abyste 
pokračovali na cestě se Mnou k probuzení světa z jeho spánku a pozvedli závoj klamu, který 
jej zahaluje. 

Váš Ježíš 

743. Matka Spásy: Tělo mého Syna bylo rozerváno na kusy 
Sobota, 23. března 2013 v 11:45 
 
Moje děti, mnozí nechápou mojí úlohu Spoluvykupitelky. Nevědí ani, proč je tomu tak. 

Když jsem přijala výzvu stát se Matkou Boží, byla jsem vázána smlouvou o Boží spáse lidstva. 

Když jsem porodila mého Syna, cítila jsem stejnou lásku, kterou všechny matky cítí k svým 
dětem. Tento čistý, nádherný malý chlapeček byl částí mne, mého vlastního těla a krve. 
Přesto jsem si byla vědoma, že On nebyl jako jiné dítě. Jeho Duch vstoupil do mé duše, 
jakmile jsem na Něho pohlédla. On a já jsme byli propojeni v jedno, kde jsem cílila každý 
pocit, radost, bolest a lásku, která pronikla Jím. Věděla jsem také, že On byl Bohem a já, 
jako taková, pouze jeho služebnice, ačkoliv mi to On nikdy nedal pocítit. 

Jako dítě mohl ležet s jeho božskou hlavou na mé hrudi a šeptat slova lásky s takovým 
citem, že naplňovala moje srdce a já jsem cítila, jakoby pukalo štěstím. On, to moje malé 
dítě, se stal vším, pro co jsem žila. Každý dotyk mě naplňoval neuvěřitelnou něhou a radostí. 
Všichni, kdo Ho viděli, dokonce jako dítě, mi říkali, jak byl zvláštní. Jeho pronikavé oči 
pohnuly jejich dušemi a mnozí nevěděli proč. 

Toto zvláštní pouto mezi mnou a mým milovaným Synem nemohlo být porušeno. Věděla 
jsem, že jsem se narodila jen proto, abych se mohla stát jeho matkou. Tato úloha byla 
jediným důvodem mé existence. 

A tak jsem reagovala na každou jeho potřebu, a On kladl s takovou láskou a soucitem 
všechny mé potřeby před ty své. Jeho touhy byly vždy splněny mnou, jeho Matkou, jeho 
pokornou služebnicí. 

Když Mu nevěřili, že je Syn člověka, když hlásal Pravdu a dělal, co si přál jeho Otec, plakala 
jsem hořkými slzami. Jak mě rozervávalo, když jsem musela být svědkem jeho 
pronásledování. 

Snášela jsem jeho bolest, ne tak jako jiné matky – dívajíce se na bolest působenou jejím 
dětem – jeho bolest pronikala mnou a má bolest Jím. 



Přinutili Ho kráčet s rukama vpředu svázanýma s provazy kolem jeho pasu, což způsobilo, že 
se mohl kupředu jen velmi pomalu šourat. Zatímco kříž byl vložen na jeho rozdrásané a 
vyčerpané tělo, moje bolest byla tak nesnesitelná, že jsem stále omdlévala. 

Moje bolest byla ne pouze fyzická, můj žal probodl mé srdce a rozerval je vedví. Až do tohoto 
dne je moje srdce propojeno se srdcem Syna, a tak během Svatého týdne znovu prožívám 
bolest, utrpení a pronásledování s mým Synem opět celé znovu. 

Děti, vysvětlení ukrutnosti způsobené mému Synu pro vás není možné pochopit, tak surové 
bylo bičování. Tělo mého Syna bylo rozedráno na kusy. 

Nezapomeňte nikdy, že On byl Synem člověka, seslaný, aby vykoupil každou duši na zemi, 
včetně těch, kteří žijí v dnešním světě. On zemřel za strašného utrpení, aby zachránil 
každého a vás všechny až dodnes. Jeho utrpení neskončilo na Kalvárii. Bude ho snášet stále, 
až do Velkého dne jeho Druhého příchodu. 

Ti, kdo ignorují tato varování z nebes, mají svobodu tak jednat. Nebudou odsouzeni kvůli 
tomuto odmítnutí. Avšak jak se vzdálí více od Pravdy těchto zjevení z nebes, budou svedeni 
k hříchu. Hříchy, kterými budou svedeni, budou hříchy, o kterých nepřátelé v církvi mého 
Syna na zemi prohlásí, že již hříchem nejsou. 

Děkuji vám, děti, za otevření vaší mysli, vašich srdcí a duší tomuto volání z nebes, seslanému 
vám z lásky, kterou Bůh má ke všem svým dětem. 

Vaše milující Matka 
Matka Spásy 
 
744. Mou misí není vám dát novou Bibli. Tak by tomu nikdy nemohlo být, protože 
Kniha mého Otce obsahuje celou pravdu. 
Neděle, 24. března 2013 v 18:06 

Má vroucně milovaná dcero, když se tě budou tázat ti, kteří Mě milují, co je účelem této 
mise, tvá odpověď musí být – zachránit vaše duše. Když budeš posmívána, zesměšňována a 
budou se tě ptát, co ti dává právo hlásat Boží Slovo – odpověď je, že tím Ježíš může 
zachránit vaše duše. Potom, když ti, kteří již hlásají mé svaté Slovo a kteří následují má 
učení, tě obviní z kacířství, odpovíš jim takto: Vy, kteří jste věrní Kristu, nemyslíte, že vy také 
jste v očích Boha hříšníci? Cožpak nechcete také zachránit svoje duše? 

Hřích bude stát vždy mezi vámi a Bohem. Každičká duše, včetně nejzatvrzelejších hříšníků a 
těch mezi vámi, kteří jste vybrané duše, nebudete nikdy svobodni od hříchu, dokud znovu 
nepřijdu. Můžete být vykoupeni pokaždé, když se vyzpovídáte ze svých hříchů, ale vaše duše 
zůstane očištěná jen na krátký čas. 

Nikdy nemějte pocit, že nepotřebujete potravu života. Mé Světlo vás nyní táhne ke Mně skrze 
tuto velmi mimořádnou misi. Dávám vám velká požehnání a zvláštní milosti, když odpovídáte 
na moje volání, když vás vábím do mého nového království – mého Nového ráje. 

Možná, že věříte, že Bůh by nepotřeboval poslat dalšího proroka – že lidstvo bylo uvolněno 
ze sevření Satana po mé smrti na kříži, že vám již byla dána Pravda skrze má učení a že 
Pravda je obsažena v Knize mého Otce, nejsvětější Bibli. A měli byste pravdu, ale jen v tom. 
Je ještě mnohé, co musíte poznat, protože proroctví, obsažená v Knize Zjevení vám nejsou 
známa. Byl vám dán souhrn – a ještě mnozí z vás jej stále odmítají uznat. Nevšímáte si Knihy 
Zjevení a nemáte chuť jí porozumět. 



Mou misí není dát vám novou Bibli, neboť tak by tomu nikdy být nemohlo, protože Kniha 
mého Otce obsahuje celou Pravdu. Mou úlohou ve světě, který se ponořil do pohanství, je 
jednak vám připomenout Pravdu, a pak je to mé přání připravit vaše duše na čas mého 
Druhého příchodu. 

Mnoho vás říká, že Mě ctí, ale mnozí od Pravdy odpadli. Mnozí nevěří v Satana nebo v 
existenci pekla a jako takoví neberou hřích vážně. Vaší tolerancí hříchu jste byli uvedeni do 
smrtelného omylu. A nyní přijdou do všech křesťanských církví smrtelné omyly, kdy hřích 
bude dán stranou. Budete uvedeni do učení klamu. Je to plán vymyšlený Zlým, aby vás ode 
Mne odvedl. 

Protože má Boží přítomnost, mé Tělo a má Krev, je obsažena v každém svatostánku na světě 
– byli jste schopni s hříchem bojovat. Ale nyní, když přichází plán k odstranění nejsvětější 
eucharistie, budete bezmocní. 

Proto vám odhaluji Pravdu toho, co má přijít, abych vás mohl připravit. Jen proto, že vás 
miluji, k vám nyní volám. 

Až omyly budou odkryty, pak pochopíte, kolik se toho musíte naučit, jak vám pýcha zabránila 
přijmout moji ruku milosrdenství a jak nicotní jste beze Mne. 

Váš Ježíš 

745. Největší hrůzu, kterou jsem zakusil v době mé přítomnosti v Olivové 
zahradě, byly důtky hříchu v času konce 
Pondělí, 25. března 2013 v 14:50 
 
Má vroucně milovaná dcero, největší hrůzu, kterou jsem zakusil v době mé přítomnosti v 
Olivové zahradě, byly důtky hříchu v času konce. Během vize, ukázané Mi Satanem, jsem 
viděl odpadnutí smrtelného člověka od Božích zákonů. On, Zlý, Mi ukázal strašné obrazy, 
pokoušel Mě každým způsobem, aby odůvodnil, proč bych se měl odvrátit od vůle mého 
Otce. Chtěl Mě mučit a tak ukazoval moc, kterou by stále ještě měl, navzdory mé smrti na 
kříži. 

Bylo Mi ukázáno konečné zničení mé církve na zemi, uchvácení moci v ní zednářskými 
sektami, nemravnost člověka, nedostatek studu u Božích dětí, když se oddávaly odporným 
hříchům těla, vražda nevinných a podlehnutí omylu těmi, kteří tvrdí, že mluví v mém jménu. 

Tak mocný je Satan, že zasadil pochybnosti do mé mysli o mém bytí jako Syna člověka. Já, 
v mém božství, jsem nemohl podlehnout hříchu, ale říkám vám to, aby lidé mohli pochopit, 
jak je Zlý může pokoušet, aby se ode Mne odvrátili. 

Satan nepředvádí zlo jednoznačným způsobem. Místo toho maskuje zlo jako dobro. Je 
vychytralý, a dokáže obelstít dokonce i nejsvětějšího mezi vámi, aby uvěřil, že lež je pravdou. 
Když lidé odpadnou od mého učení, přijmou ochotně hřích a s náruživostí ve svých srdcích. 
Bez vedení vždy odpadnou z milosti. Až mé jméno bude vyhlazeno z povrchu zemského, 
člověk nebude schopen najít Boha. 

Nezáleží na tom, jaké náboženství vyznáváte, protože vaše jediná cesta k Bohu vede skrze 
Mne, jeho jediného Syna. Svou smrtí na kříži jsem vás zachránil – včetně každého muže, 
ženy a dítěte žijících v dnešním světě – z plamenů pekla. Jestli to nepřijmete, pak nemůžete 
vejít do bran ráje. Pouze skrze Syna můžete být představeni Otci. Odmítněte Mne, Ježíše 
Krista, a odmítnete svou spásu. 



Jak málo jste se naučili o hříchu a způsobu, jak vás odděluje od Boha. Šíření hříchu nebylo 
nikdy tak bezuzdné od doby, kdy Bůh stvořil svět. Vy, hříšníci, jste dosáhli nových hloubek, 
což Mě znechucuje. Zneuctili jste dokonce i ty maličké, kteří byli svěřeni do vaší péče, že se 
chovají jako démoni. Chybí vám milosrdenství, láska a soucit jednoho k druhému a přece 
mnozí ukazujete své činy víry, aby je svět viděl a obdivoval. Právě tak jako farizeové 
nařizovali Boží zákony, ale nepraktikovali je, ani neukázali pokoru, tak také ti z vás, kteří 
říkají, že přicházejí v mém jménu, propadnou hříchu pýchy. 

Tak mnoho se ještě potřebujete učit o mém hlasu a o mých učeních, která ještě padají do 
hluchých uší. Pak jsou zde ještě takoví, kteří tráví všechen svůj čas hlásáním svého poznání 
Boha a říkají, že znají proroctví, která musí být ještě odhalena, ale neznají nic. Kdyby nebylo 
mého velkého milosrdenství, nebyli byste způsobilí vstoupit do mého království. 

Přišla chvíle pro všechny, kteří si dělají nároky na vedení Božích dětí po cestách Pána, aby 
uctivě prosili Mě, Ježíše Krista, o dar pokory. Je čas, abyste naslouchali Pravdě, jak vám byla 
dána, neboť už nemáte mnoho času, abyste se vykoupili v mých očích. 

Váš Ježíš 

746. Musíte mít oči stále otevřené ke všemu, co uráží mé božství 
Úterý, 26. března 2013 v 19:17 
 
Má vroucně milovaná dcero, toto poselství je pro svět. Je pro křesťany každého vyznání, pro 
židy a všechna náboženství, která hlásají mého Všemohoucího Otce, Boha Nejvyššího. 
 
Toto poselství je také pro ty, kteří nevěří v Boha Otce, nebo ve Mne, jeho jednorozeného 
Syna. Je také pro ty, kteří by už nemohli dbát méně na to, jaký život leží před nimi, a jejichž 
lhostejnost znamená, že nedokážou přijmout existenci Boha. 
 
Těmito poselstvími jste varováni před nebezpečím pro váš budoucí život a blahobyt, abych 
vás všechny mohl přivést do Nového ráje, který byl stvořen pro vás, až nebe a země se spojí 
v jedno. Toto království je hotovo a jeho brány budou otevřeny každému z vás. Tento 
nádherný dar, kde budete žít v dokonalém těle, mysli a duši přichází od Boha Všemohoucího, 
který stvořil svět. 
 
Čas vašeho vyhnanství na zemi je již téměř u konce. Už nebudete muset déle snášet bolest 
hříchu, která vytváří zmatek v každé části světa. Nenávist, která je udržována naživu skrze 
zamoření Satanem ve světě, nebude déle existovat. Když je nenávist vyhnána, zlo už nebude 
déle špinit dokonalé stvoření Boha. Jeho planeta, jeho dary přírody, jeho ochrana a láska 
budou obnoveny, aby vám daly věčný život, kde smrt už není možná. 

Život na zemi, jaký je nyní, vás nikdy neuspokojí, dokud vládne Satan. Jeho panství je již 
u konce, ale ty, které zamořuje, budou pokračovat v šíření hříchu tím, že vysávají nevinné – 
a méně nevinné – duše do hlubin beznaděje. Toto zamoření bude pokračovat, dokud tolik 
duší, jak je jen možné, bude uchváceno a předloženo šelmě, která je pohltí. 

Přijdu brzy, konečně, po druhé – jak bylo předpověděno, abych vám přinesl konečnou spásu 
a nabídnul vám klíč k mému zaslíbenému království. Před tím, než zazní poslední zvuk polnic, 
mé království sestoupí z nebe, aby je viděl celý svět. Až zazní polnice, budou tam vzati jen ti, 
kteří Mi dovolili je zachránit a ti, kteří jsou věrní Božímu Slovu. Proto v tomto čase nesmíte 
dovolit pýše, aby vás zaslepila k volání Boha. Tato mise byla připravena od úplně prvních 
proroctví daných Bohem lidskému rodu. Buďte vděční, že milosrdenstvím Božím byl vám dán 
tento velký dar. Nikdy nedovolte pýše, aby vás oslepila vůči mé Boží přítomnosti, neboť to 
vás oddělí od mého milosrdenství. 



Připravuji vás nyní jen proto, abych mohl zachránit celé lidstvo, a nejen vyvolené, kteří Mi 
slouží s velkou pokorou. Chci vás všechny a nezáleží na tom, v co věříte. Můj Otec plánoval 
tuto misi, aby otevřel vaše srdce tak, aby vám Pravda mohla být ukázána včas, před Velkým 
dnem, kdy vás přijdu soudit. 

Dar Ducha Svatého je stále vyléván na tuto misi a pokrývá všechny duše – zejména ty, které 
se ke Mně tvrdohlavě obracejí zády. Bitva o duše se vede mezi mým královstvím a strašnou 
propastí, nad kterou vládne šelma. Musíte mít oči stále otevřené ke všemu, co uráží mé 
Božství. Je lhostejné, odkud tyto urážky pocházejí, ale nikdy je nesmíte přijmout v mém 
svatém jménu. 

Nyní je čas velkého podvodu a prosím vás naléhavě modlit se k Bohu o moudrost, abyste 
chápali, co skutečně přichází ode Mne a co ne. 

Váš Ježíš 

747. Váš přechod z této země do mého nového království bude bezbolestný, 
okamžitý a tak náhlý, že se sotva stihnete nadechnout 
Středa, 27. března 2013 v 23:15 
 
Má vroucně milovaná dcero, přijďte všichni a připojte se ke Mně ve vzpomínce na den, kdy 
vám byl dán velký dar vykoupení. 

Velký pátek musí být připomínán jako den, kdy brány ráje byly konečně otevřeny, aby 
přivítaly Boží děti z jejich vyhnanství z Boží říše. Má smrt vám zajistila budoucnost, kterou 
byste nikdy neměli, kdyby Mě můj Otec neposlal jako Mesiáše. 

Mé tělo bylo ukřižováno, ale má smrt vám přinesla život. V tomto čase vedoucímu k mému 
Druhému příchodu bude mé Tělo snášet stejné ukřižování – jen tentokrát to bude má církev, 
mé mystické Tělo, které bude trpět. Musíte vědět, že bych nikdy nedovolil, aby ukřižování mé 
církve zničilo víru Božích dětí. A tak nyní volám ke každé osobě jakéhokoli vyznání, každé 
barvy a každé rasy, aby Mi naslouchala: 

Brzy zakusíte všechna znamení na zemi, která vám dokážou, že jste stvořením Boha. Brzy 
poznáte, že nikdy nezemřete, jestli budete volat k Božímu milosrdenství. Budoucnost všech 
vás, kteří přijmete, že jste milovanými dětmi Boha, je skvělá. Zvu vás, vaši rodinu a přátele, 
abyste se sjednotili v mém království a jedli u mého stolu. 

Váš přechod z této země do mého nového království bude bezbolestný, okamžitý a tak náhlý, 
že se sotva stihnete nadechnout, než vám bude jeho krása odhalena. Prosím, když milujete 
Boha, tak se nebojte mého Druhého příchodu. Bůh vás miluje. Já vás miluji. Svatá Trojice 
obejme zemi a všichni, kteří přijmou moji ruku milosrdenství a kteří projeví výčitky svědomí 
kvůli svým hříšným životům, budou v bezpečí. 

Ti z vás, kteří jsou silní ve víře, budou vzati rychle. Čas pro ty, kteří zůstávají pozadu, jimž 
chybí víra, a shledávají, že je pro ně nemožné Mne dosáhnout, bude delší. 

Vy, moji věrní následovníci, budete muset pomoci slabým a těm, kteří jsou ztracení. Mé 
milosrdenství je tak veliké, že dám všem duším potřebný čas, abych je vzal do mého 
věčného života, který jsem slíbil všem. Nikdy se neciťte malomyslní, když vše se zdá 
beznadějné, jak hřích dál pohlcuje duše slabých. Musíme pracovat v jednotě k záchraně těch, 
kteří jsou tak daleko vzdáleni ode Mne, že je sotva něco přivábí do mé náruče. Skrze vaši 
vzájemnou lásku budou použity zázraky k obrácení takových ztracených duší. To vám slibuji. 
Modlitba, a hodně modliteb, bude částí vaší povinnosti vůči Mně k záchraně takových duší z 



hrozného konce, plánovaného Satanem proti Božím dětem, které nenávidí. Tyto duše se mu 
nesmí dát. 

Mé volání je určeno každému. Tato poselství nevylučují žádné náboženství. Místo toho jsou 
dávána každému Božímu dítěti s velkou láskou, protože jste si všichni rovni v jeho očích. 

Buďte v pokoji a důvěřujte Boží lásce. 

Váš Ježíš 

748. Bude vám ukázáno nebezpečí pro existenci nejsvětější eucharistie  
Čtvrtek, 28. března 2013 v 09:30 
 
Má vroucně milovaná dcero, nyní chápeš, jak moc tuto misi Zlý nenávidí. Avšak musíš 
překonat kruté překážky, kladené před tebe, aby zpomalily mé dílo. 

Nebezpečí pro existenci nejsvětější eucharistie vám ukáže arogance těch v mé církvi, jejichž 
plán měnit Pravdu již vážně započal. 

Nezáleží na tom, že mnozí z vás se posmívají mé misi k přípravě vašich duší na Velký den. 
Časem poznáte, že jsem to vskutku Já, Ježíš Kristus, který k vám přichází, aby vám sloužil. 

Já jsem váš Pán a váš Sluha. Moji posvěcení služebníci, musíte si vzpomenout na svoji úlohu 
a nikdy na ni nezapomenout. Jako služebníci, nemůžete být současně pány. Neboť když jste 
pánem, nemůžete Mi sloužit. Mnozí z vás v mé církvi zapomněli, čemu byli učeni. Zapomněli 
jste Slovo Boží. 

Mým slibem je poskytnout vám chléb života – mé Tělo a Krev – a přesto Mě zapřete ještě 
jednou. Uděláte to tím, že odstraníte nejsvětější eucharistii z Božího chrámu a nahradíte ji 
mrtvolou. Výměna bude rafinovaná a bude chvíli trvat, než budete schopni poznat odporný 
čin, který vám bude podstrčen. 

Protože mé Tělo, skrze nejsvětější eucharistii, vás živí, smrt mého těla, mé církve, přinese 
smrt duším těch, kteří Mě odvrhli. 

Čas ohavnosti je již velmi blízko. Čas, vybrat si mezi mou cestou, nebo cestou falešného 
proroka, je téměř zde.  Dívejte se nyní, jak bude Pravda překroucena podvodníkem. Sledujte, 
jak bude vynášet sám sebe na mém místě, ale odmítne jít cestou Pravdy jako sluha Boží. 

Váš Ježíš 

749. Dnes bude má církev na zemi ukřižována. Dnešní den označí začátek změn. 
Pátek, 29. března 2013 v 00:15 
Poselství k Velkému pátku 1 
 

Má vroucně milovaná dcero, dnes bude má církev na zemi ukřižována. 

Dnešní den označí počátek změn, které budou rychlé a které přivodí proměnu tváře katolické 
církve ve světě. 

To přivodí sloučení všech učení, což bude vidět v každém veřejném oznámení a záměrně 
předváděno, aby to viděla veřejnost. 



Sledujte nyní, jak vše, co jsem vám řekl, vyjde na světlo. Vyzývám vás, abyste odmítli tu 
strašnou skutečnost, až budete nuceni spolknout lež. 

Vy, moji následovníci, musíte chránit mé svátosti a být bdělí. Vy, moji posvěcení služebníci, 
budete brzy zkoušeni, až mé božství bude zpochybněno. Boží zákony budou přizpůsobeny, 
a jakmile má nejsvětější eucharistie bude pozměněna, ruka Boží sestoupí s takovou silou, že 
budete okamžitě vědět, že má poselství přicházejí z nebe. 

Můj žal se stane vaším žalem. Váš zármutek, díky vaší znalosti Pravdy, vám znemožní 
přijmout svatokrádež, až budete vyzvání k jejímu přijetí. 

Dokonce i potom, když nepřijmete mou prorokyni a Slova, která jí dávám, dám vám ještě 
čas. Protože velmi brzy po vás budou vaši vůdci žádat obnovení vašich slibů. Budou chtít, 
abyste přísahou zaslíbili váš život pohanským zákonům. Jestli to uděláte, budete pod vlivem 
Zlého a povedete boj s Bohem. 

Musíte vytrvat a zůstat Mi věrní a musíte Mě snažně prosit o vedení v čase, kdy muž, sedící 
na Petrově Stolci, který odmítá jít v jeho šlépějích, nebo nosit jeho boty, chce zničit vaši 
věrnost Bohu. 

Když jste nyní svědky ukřižování mé církve na zemi, volám vás, abyste hlásali Boží Pravdu. 
Budu vás stále volat, abych vás ochránil. Postarám se, aby má církev, ta, která se drží mého 
učení, mých svátostí a Božího Slova, stále žila skrze zbytek, který Mě nikdy neopustí. 

Dnes mezi vámi budou takoví, kteří Mě zradí. Jiní brzy odsoudí mé svátosti, protože budou 
příliš slabí, aby bránili Slovo Boží. Vy, kteří již podezíráte "pravdu" a kteří se pokoušíte šířit 
mé Slovo, budete trpět, protože nebudete mít odvahu postavit se za Pravdu. Přesto Mi 
zůstanete věrní, protože víte, že bez mé lásky nemůžete žít. 

Naslouchejte mému hlasu. Opřete svou unavenou hlavu o má ramena a dovolte Mi v tomto 
čase vás vzít do náruče. Vždy vás budu chránit. 

Váš Ježíš 

750. Můj milovaný papež Benedikt brzy povede Boží děti ze svého exilu 
Pátek, 29. března 2013 v 08:45 
Poselství k Velkému pátku 2 
 
Má vroucně milovaná dcero, dnešní den tvoří dějiny. Připomínka mého utrpení bude, 
vpravdě, představovat ukřižování katolické církve. 

Ve dnech, vedoucích ke zradě vykonané na Mně v době mého pobytu na zemi, tehdejší kněží 
všemi způsoby bojovali, co mohli, aby Mě dokázali obvinit z viny kacířství. 

Vzali to, co jsem učil – Slovo Boží a překroutili je. Výmysly, které pak šířili, obsahovaly lži 
a říkali, že jsem se pokoušel odtáhnout lid od pravého učení tehdejší církve. Při kázání 
v chrámech varovali lid, aby se držel dál ode Mne, jinak že urazí velekněze. Byli varováni, že 
jestli budou pokračovat v šíření mých poselství, budou vyhnáni, jako nakažení leprou, ze 
svatého chrámu. V některých případech mým stoupencům bylo řečeno, že budou trpět 
fyzickým trestem a že budou zatčeni. 

Ačkoliv se rouhali proti Duchu Svatému – popírali, že jsem mluvil Pravdu a řekli, že mé Slovo 
bylo od Satana – i nadále uctívali Boha v chrámu. Oblečeni v rouchu králů, bojovali o svá 
místa před oltářem v chrámu. Všechny nižší služebníky nechávali hodiny stát, zatímco sami 



seděli v křeslech, která byla určena pro krále. Oltář byl tak plný vůdců církve, že obyčejní lidé 
byli zmatení. Byli povinni prokazovat čest Bohu, zatímco byli nuceni uctívat nejvyšší Boží 
služebníky. Tito velekněží vyžadovali respekt od těch, kteří navštívili chrám.  Navenek 
ukazovali všechny znaky lásky a pokory, které byly od nich očekávány, a přesto se oblékali 
a chovali jako páni v domě mého Otce, a ne jako sluhové, jimiž měli být. 

Lidé se obávali, že urazí farizeje, když Mě následovali. Kněží byli zastrašováni a varováni, že 
pokud nezastaví šíření mého Slova, budou zbaveni svých titulů. Obyčejní lidé věděli, že jestli 
budou chyceni při šíření mého učení, že jejich vlastní osud bude mnohem horší. 

Ukřižování mého těla na zemi naplnilo první část smlouvy s mým Otcem k záchraně lidstva. 

Ukřižování mého mystického těla – mé církve na zemi – zahajuje dnes počátek posledního 
pronásledování, když zednářský plán na znesvěcení mého domu se nyní stane zřejmým 
všem, kteří znají Pravdu. 

Historie se bude nyní opakovat, ale Pravda nebude popřena. Ti, kteří Mě zapřou, se časem 
ke Mně obrátí. Ti, kteří vědí, že předpověděná proroctví, oznamující, že moje církev bude 
konečným cílem v odstranění všech stop po Mně, Ježíše Krista, ze světa – vědí také, že se 
nyní uskutečňují. Budou Mě následovat v mé armádě zbytku církve a zůstanou věrní mému 
učení až do konce času. 

Nikdo nemůže zastavit šíření pravého Božího Slova. Nikdo. Vláda v domě Petra bude krátká 
a můj milovaný papež Benedikt brzy povede Boží děti ze svého exilu. Petr, můj apoštol, 
zakladatel mé církve na zemi, ho povede v těchto posledních těžkých dnech, kdy má církev 
bojuje o svůj život. 

Váš Ježíš 

751. Nepadnou k mým nohám. Nebudou to moje nohy, které políbí, ale nohy 
mých služebníků, mých následovníků, mých hříšníků. 
Pátek, 29. března 2013 v 19:00 
Poselství k Velkému pátku 3 
 

Má vroucně milovaná dcero, když Mě Jidáš Iškariotský zradil, držel mou hlavu a políbil Mě na 
tvář. Když ti, kteří vedou mou církev, říkají, že Mě milují, a pak Mě zrazují, jasně vidíš jejich 
polibek zrady. 

Nepadnou k mým nohám. Nebudou to moje nohy, které políbí, ale nohy mých služebníků, 
mých následovníků, mých hříšníků. 

Ukázat starost o potřeby vašich bližních je obdivuhodné. Ale když prosazujete zlepšení jejich 
tělesných potřeb před potřebami duchovními, nejsem to Já, Ježíš Kristus, koho následujete. 

Humanismus není křesťanství. Být křesťanem znamená vše odevzdat Mně, vzdát se sebe ve 
vší pokoře u mých nohou. Znamená to dovolit Mi vás vést. Znamená to poslouchat mé 
zákony a dělat vše, co můžete, abyste ukázali příklad mé lásky k vám všem. Dnes jsem byl 
zrazen. 

Nadále už nemůžete být, a ani nebudete, klamáni, vždyť je-li na Boží dům útočeno zevnitř, 
nemůže následovat nic než zmatek. Musíte pozvednout svůj kříž a následovat Mě, neboť vám 
brzy budou zakryty oči a vy klopýtnete a v temnotě padnete. 

Bez Božího Světla nebudete schopni vidět. 



Váš Ježíš 

752. Matka Spásy: Vzkříšení mého milovaného Syna je nejvýznamnějším darem, 
protože znamená, že věčný život může být dán všem Božím dětem 
Neděle, 31. března v 13:13 
 
Mé děti, vzkříšení mého milovaného Syna je nejvýznamnějším darem, protože znamená, že 
věčný život může být dán všem Božím dětem. 

Svým zmrtvýchvstáním můj Syn zničil smrt. Pokud je to vaše touha, smrt už nad vámi nemá 
moc. 

Život, který vám byl dán, se brzy změní a bude pouze jediný život v Bohu. 

Až se nové nebe a nová země spojí, bude pouze věčný život. Smrt těla, mysli a duše už více 
nebude. Toho nového života se nikdy nesmíte bát, protože vás vysvobodí. Po zemi se brzy 
rozšíří hodně lásky, vylité milosrdenstvím mého Syna. Tato velká, velká, velká milost bude 
dalším krokem Božím ke spáse jeho dětí od smrti duše. Smrt těla už nadále nebude, až můj 
Syn sestoupí s Novým Jeruzalémem. 

V těchto zlých časech musíte prokázat velkou odvahu, neboť tyto zkoušky brzy skončí. 
Soustřeďte se jen na nádherný život, na který čekáte a modlete se, aby všechny duše přijaly 
tento zázračný dar. 

Duše, které odmítnou přijmout pravdu věčného života, si místo něj vyberou věčné zatracení. 
Jsou jen dvě volby, a přesto mnohé z těchto duší věří, že je i třetí. Ti, kteří následují sekty, 
vytvořené mocí Zlého, chybně věří v jiný mystický život, kde jim bude dána velká moc. Věří 
ve falešné anděly. Zbožňují falešné anděly, a žel, mnozí z nich existují, ale nejsou to andělé 
Boha. Trýzněni v řetězech v propasti pekla, přesto dokážou klamat Boží děti, že věří, že jsou 
andělé Světla. Jediné Světlo, za kterým musíte jít, je Světlo Boha – Pravda. 

Království, Nový ráj, který vás očekává, je ten, který vám slíbil Bůh, nad nímž bude vládnout 
můj Syn. 

Přijměte ruku mého Syna a vstoupíte do ráje. 

Vaše milovaná Matka 
Matka Boží 
Matka Spásy 
 
753. Dnes přináším světu velké milosti 
Neděle, 31. března 2013 v 18:40 
 
Má vroucně milovaná dcero, dnes přináším světu velké milosti, protože se raduji z víry, která 
existuje navzdory zkouškám a soužení, které v tomto čase ve světě musí snášet Boží děti. 

Dnes obnovím tvář země a naplním Duchem Svatým duše těch, kteří věří ve Mě, jejich 
milovaného Ježíše Krista, Vykupitele všeho lidstva. Radujte se a nevšímejte si muk, které 
rozpoutal Satan. Místo toho se pokořte přede Mnou a vložte všechnu svoji důvěru do mého 
milosrdenství a Já vás ochráním od škody. 

Musíte přece vědět, že všechna moc patří Mně. Zlý a ti, které zotročuje, nemají nade Mnou 
žádnou moc. Ale jejich vliv zničí mnohé z těch, kteří zůstávají otevření klamu šelmy. 



Mé království vás očekává ve vší své nádherné vznešenosti a tento čas je již téměř zde. 

Rozšiřujte se, moji následovníci, znásobte se ve skupinách a hlásejte Slovo Boha, Pravdu, 
obsaženou v Bibli svaté. Musíte se nyní vrátit k evangeliím a připomínat lidem jejich obsahy, 
neboť v nich leží Slovo Boha. 

Ve vašich národech bude zavedeno mnoho nových zákonů a Kniha mého Otce se stane 
nedostupnou. Nesmíte nikdy přijmout tyto nové zákony, protože Mě popírají. Když nemáte 
přístup k mým učením, vaše děti Mě nepoznají. Když má učení, Boží zákony, budou 
zakázány, pak budete vědět, že je to ruka Satana, která vede vaše vlády. 

Nesmíte dovolit, aby se s vámi jednalo jako s otroky. Nesmíte podlehnout nesmyslným 
zákonům, které popírají vaši svobodnou vůli. Nikdy nezapomeňte, že jste se narodili s darem 
svobodné vůle – darem Božím. 

Kdokoliv, kdo vám odejme vaši svobodnou vůli, popírá Boha. Každá vláda, nebo země, která 
vám odepře vaši svobodnou vůli přinést svědectví o Bohu, je vedena Satanem. Vy, moji 
milovaní následovníci, byli jste oklamáni satanskými vlivy národů, které ovládají vaše banky, 
vaše vlády a váš přístup k potravě. 

Přijde čas, kdy vás budou trápit ještě více než teď, ale náhle a nečekaně přijde přísný trest, 
který učiní tyto vlády a jejich moc marné. Boží zásah bude rychlý a ony, ty ďábelské sekty, 
se budou plazit po rukou a kolenou, křičíce v hrůze z trestu, který je postihne za jejich zlé 
skutky. 

Vy, moji drazí následovníci, musíte Mi důvěřovat a zůstat silní. Dnes vám žehnám s 
mimořádným darem – darem vytrvalosti. Poznáte, že vám byl dán tento dar, neboť vaše 
trpělivost bude nepochopitelná. Vaše odhodlanost konat moji svatou vůli překvapí dokonce i 
vás, a když přijde čas, abyste veřejně hlásali vaše svědectví o mém Druhém příchodu, 
budete beze strachu. Místo toho láska ke Mně se projeví jako mimořádná láska k vašim 
bratrům a sestrám. Uvidíte je nyní takové, jak se jeví očím mého Otce, jako malé děti. Vaše 
srdce se bude dmout láskou, a to vámi otřese, neboť pocítíte ve svých srdcích lásku dokonce 
k vašim nepřátelům, kteří vládnou nad vašimi národy na příkaz šelmy. 

Tato láska promění duše nesoucí v sobě nenávist. Vaše modlitby za takové duše jim udělí 
imunitu od trestu, kterému by jinak čelili v den, kdy přijdu jako soudce. 

Tento dar vytrvalosti, který vám dnes dávám, zachrání duše, neboť každý dar, jež přináším, 
má jen jeden cíl, a tím je záchrana všech duší, abychom se mohli sjednotit jako jedna svatá 
rodina v Novém ráji na zemi. 

Váš Ježíš 

754. Bůh Otec: Já, váš milovaný Otec, jsem konečně určil den pro Varování. Jen 
Já znám tento den. 
Pondělí, 1. dubna 2013 v 17:22 
 
Má nejdražší dcero, oběti, které jsem Já, váš milovaný Otec, učinil kvůli lidstvu, se chýlí ke 
konci. 

Z mé čisté lásky ke svým dětem jsem vyzkoušel všechno, abych je zachránil od zla hříchu. 
V této době je v posledním stadiu bitva za záchranu mých dětí každé víry i rasy. 



Kdo z vás se postaví za Pravdu, když vám byla přece dána už tak dávno? Kdo z vás přijme 
mé svaté Slovo, jak je vám předloženo v mé Knize Pravdy? Vy, kteří křičíte na mého proroka, 
budete umlčeni, aby mé děti byly schopné slyšet sladký hlas mého milovaného Syna, jak 
táhne duše do bezpečného přístavu, aby je připravil na Nový ráj na zemi. 

Volám ke všem mým dětem, silným, slabým, zranitelným, nevědomým, a těm plných pýchy, 
kteří si myslí, že znají pravdu proroctví, slibovanou Mnou v během staletí, aby odpověděly na 
toto volání z mého nebeského království. 

Já, váš milovaný Otec, jsem konečně určil den pro Varování. Jen Já znám tento den. Jen Já 
znám datum toho Velkého dne, kdy se můj Syn vrátí, aby si vyžádal království, které jsem 
Mu slíbil. 

Den Varování, jenž je vám dán jako velký dar, rozdělí lidstvo na dvě poloviny. První polovina 
přijme velké milosrdenství mého Syna. Druhá polovina se bude skrývat a utíkat. Budou věřit, 
že mají sílu odporovat Božímu zásahu [seslanému] pro jejich záchranu. Co nevědí, je, že je 
budu pronásledovat až do Posledního dne, abych je zachránil od konečné hrůzy, ze které 
není návratu. 

Mé děti, nebojte se Mě. Je to kvůli mé lásce k vám, že jsem dovolil poslední pronásledování, 
kdy zlo se nechá poznat takovým způsobem, jako nikdy dříve. 

Všechny křesťanské církve budou v duchu sraženy. Některé zcela zničeny. Katolická církev 
bude trpět ze všech nejvíc, pro její současnou nákazu v samém srdci. 

Tato choroba bude ničivá, ale církev založená mým Synem toto zlo přežije, ač většina z ní 
bude mimo Řím, protože Petrův stolec byl znesvěcen. 

Povstaňte, vy všichni, kteří přísaháte věrnost mému Synu. Zůstaňte spolu a modlete se, aby 
nákaza nepohltila ty duše, které odevzdaly své životy mému Synu. Ó, jak budou pokoušeni 
novými zákony, o kterých uvěří, že byly diktovány z nebes skrze Římský stolec. Jak jejich 
srdce budou pukat žalem, až se rozpoutá chaos.  Jak budou plakat, až posvěcení služebníci 
budou exkomunikováni po stovkách tisíců. Teprve pak budou vzpínat své paže a volat k 
mému Synu, aby je vedl. 

Mé božství pokryje svět a shromáždí všechny mé děti do království mého Syna. Musíte 
očekávat toto volání a s vděčným srdcem přijmout tyto dary, dávané vám jako zbraně, které 
potřebujete, abyste bojovali proti bezbožnosti, která pokryje zemi v temnotě. 

Tiší a pokorní srdcem, kteří milují Mě, svého Otce, a ti, kteří přijímají božství mého 
jednorozeného Syna, Ježíše Krista, budou shromážděni první. Oni, jejichž jména jsou v Knize 
života, budou povoláni a budou panovat jako vůdcové, spolu se svatými, mezi dvanácti 
kmeny Izraele. 

Vy, s vlažnými dušemi, budete pak osvíceni a vaše břímě bude těžší. Bude to vašimi 
modlitbami, že ostatní – kteří se přede Mnou skrývají – budou vzati pod střechu mé ochrany. 

Šelma, která se krčí přede Mnou, nezíská tak snadno duše těchto mých dětí. Jakýkoliv čin 
milosrdenství, každý zázrak a každý zásah bude Mnou udělen, kvůli mým dětem. 

Ti, kteří stojí mezi Mnou a mými dětmi, budou trpět strašným trestem. I když miluji všechny 
mé děti, nebudu váhat zastavit ty mezi vámi, kteří, kdybych jim to dovolil, by odcizili mé 
království, které naplním celou mou rodinou. 



Mějte se na pozoru před mým hněvem. Neboť i když je krocen, a má trpělivost je velká, 
uvrhnu na zemi velkou pohromu, i když to bude znamenat zničení její velké části. Stejně jako 
choroba, která požírá lidské tělo, tak také zlé činy lidí proti svým bratrům zničí zdravé buňky. 
Když se tato choroba nezastaví a když neodřežu a neodvrhnu nakažené maso, nemohu celé 
tělo znovu uzdravit. 

Bude to pouze neporušené, zdravé tělo církve mého Syna na zemi, které může vstoupit do 
dveří mého nového království na zemi. Ti, kteří se vzdali pokušení odmítnout mého Syna, 
shledají lehčím stát se hodni spojit se jako jedno tělo do svazku s mým Synem. Bude jim dán 
věčný život a bolest už nebude. 

Váš milovaný Otec 
Bůh Nejvyšší 
 
755. Toužím přivést více než sedm miliard Božích dětí konečně domů, do jejich 
věčného ráje 
Úterý, 2. dubna 2013 v 15:30 
 
Má vroucně milovaná dcero, tlaky, jimž jsou vystaveni moji následovníci, aby odmítli tato 
svatá poselství, se zvýší. Mnoho mých v omyl uvedených následovníků se bude zdráhat 
přijmout, že tato poselství přicházejí ode Mne. I když mají dobré úmysly, vynaloží mimořádné 
úsilí, aby odvrátili lidi ode Mne ve víře, že chrání mou církev. 

Já jsem církev, a dokud moji posvěcení služebníci ochraňují má učení, moji nauku, mé 
svátosti a moji nejsvětější eucharistii, jsme jedno tělo. Ti, kteří mění tyto zákony, včetně 
vůdců uvnitř mé církve, nejsou částí mé církve. Tyto změny ještě nebyly představeny a až 
budou [předloženy], bude hodně tísně. 

Vy, kteří máte pochybnosti, prosím, neodmítejte Mě. Zatímco Mě v jednu chvíli přijímáte, 
vzápětí Mi vháníte slzy do očí. Nemůžete Mě ještě vidět, ale brzy pocítíte mou Boží 
přítomnost. 

Volám k vám všem, připravte se nyní na úžasnou budoucnost, kterou jsem vám nachystal. 
Nebesa se radují, že Duch Svatý brzy sestoupí a pronikne vaše duše láskou a poznáním. Tak 
mnoho duší bude zachráněno – tak velká je moje láska. Nikdy se nevzdám. Budete trpět v 
mém jménu, ale to bude zapomenuto, až budete v branách mého nového království.  Všichni 
se spolu sjednotíte, jako jedna rodina. 

Mluvím o těch, kteří jsou pro Mne ztracení, ale v každém ohledu zamýšlím rozšířit mé 
milosrdenství na tolik lidí, kolik je jen možné. Pojďte ke Mně a nechejte Mě znovu vás ujistit 
o velikosti mé absolutní lásky a soucitu pro každého z vás. Ti, kteří Mě odmítají a v některých 
případech nenávidí, budou zahrnuti do mé náruče, až ukonejším jejich ubohá srdce a osvítím 
jejich duše. Stanu se jejich jedinou nadějí, až si konečně uvědomí, že temná cesta, kterou si 
vybrali, nenabízí nic než smutek a strach. 

Na celý svět vyliji mé paprsky božství, naplněné milosrdenstvím, a brzy očistím všechno 
lidstvo, aby mohli být rychle vzati do mého království. Můj čas je již téměř zde a očekávám 
den, kdy Mi můj Otec předá klíče k mému království. 

Až bude poslední smlouva naplněna, toužím přivést více než sedm miliard Božích dětí 
konečně domů, do jejich věčného ráje. To je vaše konečné dědictví, které vám bylo slíbeno. 
Neodmítejte je, neboť byste se měli obávat žalu, který tak na sebe přivedete, a pokud byste 
se ke Mně obrátili zády, přijde chvíle, kdy nebudu moci udělat víc, abych vás zachránil. 



Váš Ježíš 

756. Poslední den přijdu znovu. Ale předtím nebudu kráčet po zemi. 
Středa, 3. dubna 2013 v 18:00 
 
Má vroucně milovaná dcero, moc mého hlasu v těchto poselstvích dosáhla za pouhé dva roky 
tak mnoho národů, že milióny duší nyní pomohou zachraňovat duše svých bratrů a sester. 

Slovo Boží, zažehnuté tímto voláním z nebe, bude šířeno všemi vašimi syny, dcerami, bratry 
a sestrami po celém světě. Rychlost této mise, která se zmocnila jako bouře celého světa, je 
živena mocí Ducha Svatého. 

Tak mnoho jazyků, tak mnoho národů, tak mnoho duší se chopilo ruky mého milosrdenství a 
nyní Mě následují, když je vedu do věčného života. 

Můj Otec slíbil světu Knihu Pravdy pro poslední časy. Vždy plní své sliby. Žádný člověk 
nemůže znát obsah Knihy Pravdy, neboť vám nepřísluší, abyste ji znali. Jen proroku 
Danielovi byl dán její obsah, ale můj Otec mu přikázal neodhalit její tajemství. 

Nyní, má dcero, jako poslednímu proroku, ti bude předáván její obsah a Slovem Božím 
přinese mnoho ovoce.  Kniha Pravdy je dávána světu, aby zachránila lidský rod od jisté smrti. 
Je to pro duši život zachraňující dar. Přináší mimořádné milosti. Přináší vám Pravdu, nejen, 
aby vám připomněla mé učení, ale aby vás připravila na útoky na mou církev, které povedou 
ke zničení duší. 

Kniha Pravdy vám také odhalí, moji milovaní následovníci, plán mého Otce, pomoci vám 
s patřičnými přípravami, nezbytnými pro vstup do nového nádherného ráje na zemi. Bez 
Knihy Pravdy, byste vy, moji stoupenci, byli jako beránci vedení na porážku, musíte tedy 
vědět, že vaše víra v Boha bude znevažována a velké úsilí bude vyvinuto na vymazání všech 
stop o Mě, Ježíši Kristu, z povrchu země. 

Když jsou lidé hladoví po Boží Pravdě, obrátí se jinam, aby nalezli útěchu. Ani jediný člověk 
na zemi nemůže přežít bez víry v něco, co slibuje život. Žel, mnozí se honí za falešným 
učením, které se zamlouvá jejich slabosti. Láska k sobě samému znamená, že náboženství a 
tak zvané duchovně osvícené sekty vyhovují chtivosti lidského srdce. Sebeuspokojení nevede 
k Bohu nebo k Pravdě. Pak ty ubohé duše, které nevěří v život po tomto životě na zemi, jdou 
v bídě, bez naděje ve svých srdcích. 

Moc mého Ducha Svatého, hřmot mého hlasu, zázraky, které prozradím, a důkaz pravosti 
těchto poselství, si získají duše miliónů. 

Moje přítomnost pokrývá zemi a ta vyvolala mnoho nenávisti, jak Satan otravuje mysl mých 
následovníků. Má přítomnost je ve svatostáncích světa, v mých chrámech, ve slovech všech 
vybraných vizionářů. Ale v těchto mých posledních poselstvích lidstvu, má přítomnost povede 
k celosvětovému obrácení. 

Nesmíte nikdy zapomenout na můj slib. Přijdu znovu v Poslední den.  Ale předtím nebudu 
kráčet po zemi. Upozorňuji vás nyní, abyste naslouchali proroctvím. Každý, kdo tvrdí že je Já, 
nebo kdokoliv, kdo vám říká, že Ježíš chodí po zemi v lidském těle, je lhář. 

Můj čas přijde, až sestoupím z nebe přesně tak, jak jsem [na ně] vstoupil v mém posledním 
dnu na zemi. 

Váš Ježíš 



757. Jen ti s Pečetí živého Boha uniknou této formě genocidy duší 
Čtvrtek, 4. dubna 2013 v 19:45 
 
Má vroucně milovaná dcero, nesmíš naslouchat těm, kteří zpochybňují, napadají a vysmívají 
se mým poselstvím. Není nutné bránit mé nejsvětější Slovo. Mé Slovo je konečné a nikdo 
nemá právo je zpochybňovat. Buď Mě přijmete, nebo ne. 

Když se křesťané mezi sebou hádají kvůli těmto poselstvím, která byla předpověděna už před 
tak dlouhým časem, chovají se k sobě jako nepřátelé. Nemůžete být nepřátelé k vlastnímu 
bratru nebo sestře a nazývat se mými stoupenci. Zatímco jste tak zaměstnáni křikem, 
největší nepřátelé, Satanovy armády plánují nejďábelštější zvěrstva, lidstvem kdy viděné, od 
doby stvoření Adama a Evy. 

Války, o kterých jsem mluvil, začínají a cílem je vyhladit obyvatelstvo. Možná, že si myslíte, 
že tyto války jsou mezi jedním a jiným národem, ale mýlili byste se. Zbraně přicházejí jen z 
jednoho zdroje. 

Mé ubohé Boží děti, jak málo víte o strašných činech, plánovaných zednářskými sektami na 
nejvyšších místech proti Božím dětem. Nedokázali byste si ani představit jejich bezbožnost a 
krutost, ale poznáte tyto příznaky: když vám vaše banky seberou svobodu, vaše domovy a 
vaši schopnost uživit vaše rodiny, bude to pouze jedna část jejich plánu proti lidstvu. Stanete 
se otroky, ale vy, kteří prokážete oddanost Mně a mému učení a zůstanete Mi věrni, nesmíte 
nikdy zapomenout na mé milosrdenství. 

I když tato odhalení mohou být děsivá, jsou pravdivá. Tím, že budete připraveni na tyto činy 
proti Božímu stvoření, pomůžete skrze vaše modlitby zmírnit mnoho z toho utrpení, které na 
vás uvalí tyto ďábelské sekty. Vaše modlitby zmírní dopad takových ukrutností, a také mohou 
být použity – jestli Mi je předáte s láskou ve svých srdcích – k záchraně těch, kteří jsou vinni 
tak hroznými skutky. A zatímco tyto v omyl uvedené a bezcitné duše neustávají ve svém 
vzdoru vůči Mně tím, že se pokoušejí vyhladit světové populace, pokusím se osvítit jejich 
srdce, aby mohly odejít z tohoto strašného svazku se Satanem. Mnozí jsou úplně posedlí 
Zlým a pro některé je jen málo naděje. Jen zázrak udělený mým milosrdenstvím ve spojení s 
těmi, kteří Mi nabízí dar utrpení, je může zachránit. 

Vy, kteří Mě vaším krutým odmítáním proklínáte, Mě budete úpěnlivě prosit o milosrdenství, 
až tyto události nastanou. Až budete přinuceni trpět a přijmout znamení šelmy, nebo zemřít, 
budete ke Mně křičet. Pak se budete shánět, abyste našli Pečeť živého Boha, kterou dávám 
světu skrze mého Otce v těchto poselstvích – ale tehdy bude příliš pozdě. Jen ti, kteří 
přijmou Pečeť, mají ji ve svých domovech, nebo ji nosí u sebe, budou ochráněni. Jen ti s 
Pečetí živého Boha uniknou této formě vyhlazování duší. 

Nepochybujte ani na minutu o mých poselstvích, které vám nyní dávám. Přijměte můj Boží 
zásah, neboť Já vás chci jen zachránit. Bitva o duše dosáhla tak velkého rozsahu, že kdybych 
nezasáhnul skrze proroky, mnozí z vás by byli na straně šelmy a všech jejích následovníků, 
kteří vystupují před vámi jako vlci v rouchu beránčím. 

Satan je mimořádně vychytralý a nikdy by nepředvedl své zlé skutky jako takové, čím jsou. 
Ne, místo toho je předvede jako dobré, inspirující a zcela ve vašem zájmu. To je past, kterou 
líčí. Je to cesta, jakou přivábí dobře smýšlející, nevinné duše do svého brlohu. Způsob, 
kterým se Satan odhalí skrze ovládnuté duše, bude hřích pýchy. Tento hřích ve své 
nejodpornější formě bude zřejmý u lidí na vysokých místech, kteří budou ničit jiné pro svůj 
vlastní sobecký zisk. Hřích pýchy na spodním konci svého měřítka uvidíte, když budete soudit 
jiné, očerňovat je, a pak se pokoušet ničit jejich charakter, stejně tak jako v mém jménu 
škodit jejich pověsti. 



Říkám vám tato smutná fakta, abych vás mohl připravit, vyzbrojit vás mou milující ochranou, 
a mohl tak pomoci zachránit dokonce i ty, kteří jdou napříč zemí, aby ji pohltili. 

Váš Ježíš 

758. Žádný z vás není oprávněn soudit druhé mým jménem, není to možné 
Pátek, 5. dubna 2013 v 12:50 
 
Má vroucně milovaná dcero, pod slibem poslušnosti Mně, nesmíš nikdy bránit má poselství. 
Nemáš ani právo odsoudit nebo kritizovat žádného druhého vizionáře, nebo takového 
proroka, který se sám vyhlásí, pravého nebo falešného, v mém jménu. 

Vy, kteří tvrdíte, že mluvíte v mém jménu a odsuzujete tato poselství světu, vězte: Nemáte, 
a ani jste si nevyžádali mé svolení, veřejně odmítnout toho, kdo tvrdí být vybranou duší. 
Když prohlásíte tato poselství za nepravdivá, tak říkáte, že jsou lživá. Lži mohou přicházet jen 
od Satana. Tato má svatá poselství světu vás varují před strašnými lžemi, kterými on, Satan, 
krmí všechny Boží děti. Jak jste byli oklamáni, že jste odmítli Mě, svého milovaného Ježíše, 
který roní hořké slzy v žalu nad tím, jak byl odmítnut. 

Ti, co říkají, že tato poselství z nebes by mohl psát kdokoliv, Mě urážejí. Jak může člověk 
psát Slova mých rtů, když pocházejí ode Mne? Věříte, že tak posvátná Slova by mohla být 
vytvořena rukou smrtelného člověka? Věříte, že kdokoliv poskvrněný hříchem, by mohl 
stvořit mé svaté Slovo bez toho, že by byl zastaven z mého nebeského království? Pokud 
ano, potom důvěřujete ve schopnosti člověka najít si vlastní cestu k obrácení. Člověk bez 
Boha není nic. Nejste hodni mluvit s autoritou, když hlásáte Boží Slovo. Jestli hlásáte Boží 
Slovo vašich vlastních rtů bez mého vedení, pak jste vinni smrtelným omylem. 

Má dcero, musím připomenout tobě a všem vybraným duším, že ani jednomu z vás nikdy 
nebylo dáno právo soudit jiného v mém jménu, neboť to není možné. 

Volám nyní ke všem mým vybraným duším: Vzpomeňte si na můj slib vám, že přijdu znovu. 
Vězte nyní, že vám všem byla dána mise, abyste připravili srdce lidí na můj Druhý příchod. 
Vězte nyní, že je to úplně poslední mise, nařízená Nejsvětější Trojicí. Nikdo z vás nemá mé 
svolení odsuzovat tuto, nebo jakoukoliv jinou misi. Když to uděláte, budete Mnou odvrženi. 

Ó, jak Mě hříchy vybraných duší řežou hlouběji než jiné. Vy, Mně blízcí, kteří Mě pak 
zrazujete, jste těmi, kteří Mě nejvíce zraňujete. Když se obracíte proti Mně, způsobujete 
strašné rozdělení a bráníte duším, jít cestou k věčné spáse. 

Váš Ježíš 

759. Matka Spásy: Byla jsi poslána připravit cestu pro jeho Druhý příchod 
Sobota, 6. dubna 2013 v 16:30 

Mé dítě, nezáleží na tom, jak těžká, nebo osamělá je tato mise, musíš i nadále poslouchat 
mého Syna. Musíš stále pokračovat v poslušnosti mému Synu. Musíš vyhovět všemu, co se 
po tobě žádá. Musíš splnit každý na tebe kladený úkol, třebaže to bude znamenat vyvolání 
hněvu druhých. 

Každý z Božích vizionářů, jimž jsem se zjevila, trpěl rukama těch, kteří je krutě odmítli. 
Ačkoliv mnohým z nich bylo nakonec uvěřeno, ty, mé dítě, budeš trpět nejvíce, protože jsi 
Boží prorok. Boží proroci vždy roznítili nenávist mezi jeho dětmi, protože Satan způsobuje 
nejstrašnější bičování těm, kteří říkají Slovo Boží. 



Jako prorok posledního času, tvoji nepřátelé budou nejen ti, kteří odmítají a nenávidí mého 
Syna, ale i ti, kteří Ho milují. Tvoji nepřátelé převýší počtem nepřátele všech těch, kteří přišli 
před tebou. Proto musíš vždy poslouchat mého Syna a reagovat pohotově, neboť dělá tyto 
věci a prosí tě, abys plnila jeho instrukce, aby tě udržel v bezpečí. 

Byla jsi poslána připravit cestu pro jeho Druhý příchod a s touto odpovědností přijde hodně 
zármutku. Jak lži, nenávist a prudký odpor k těmto poselstvím budou pokračovat, musíš se 
sama utěšit tím, že bez této mise by mnoho duší nepřijalo milosrdenství mého Syna. 

Modli se za každou jednotlivou osobu, která tě zasype urážkami, protože když se za ně 
modlíš, můj Syn je osvítí a brzy otevře jejich oči vůči Pravdě. 

Já, tvoje milovaná Matka, tě pokrývám mým nejsvětějším pláštěm a drtím hlavu hada 
pokaždé, když se ti pokouší uškodit. A tak nyní jdi v pokoji, mé dítě. Vždy důvěřuj ve mě, 
Matku Spásy, neboť střežím tuto misi. Důvěřuj v mého Syna, neboť ví, co dělá. Ponechej vše 
v jeho svatých rukou. 

Tvá milovaná Matka 
Matka Boží 
Matka Spásy 
 
760. Blízko je čas, kdy se objeví kometa, o které jsem mluvil, o níž lidé budou 
věřit, že jsou to dvě slunce 
Sobota, 6. dubna 2013 v 17:00 

 
Má vroucně milovaná dcero, hvězdy se brzy změní a blízko je čas, kdy se objeví kometa, o 
které jsem mluvil, a o níž lidé budou věřit, že jsou to dvě slunce. Lidstvo brzy uvidí úžasnou 
podívanou a uslyší zvuk hromu, a bude to vypadat, že se srazí dvě slunce. 

Paprsky mého milosrdenství dopadnou na každou lidskou duši, včetně těch, které budou 
oslepeny Světlem – tak temné jsou jejich duše. Až odezní zvuk hromu, na zemi se rozhostí 
naprostý klid a ticho bude ohlušující. Nebude slyšet žádný zvuk – jen zvuk mého hlasu 
vtištěný do duší ubohých. 

Budu jako paprsek slunce, který v očích hříšníků udělá jasně viditelným každičkou chybu, 
každý hřích a pláč beznaděje. 

Nastane bědování a lidé ve svých srdcích zakusí hluboký pocit žalu, až stanou tváří v tvář 
stavu svých duší. Všechno potrvá patnáct minut a potom bude život pokračovat jako 
předtím, jakoby se zázrak nestal. V těch, jejichž duše byly zasaženy Pravdou, život už 
nemůže být a nikdy už nebude stejný. Budou pak následovat Mě, má učení a obrátí se po 
miliardách. 

Má poselství se stanou jejich každodenní potravou a spolu s mou nejsvětější eucharistií 
nebudou nic víc potřebovat. Stanou se tak silnými, že jim nic nebude stát v cestě, nic je 
neodradí nebo nezpomalí, jak budou kráčet v mé zbylé armádě k mému Novému ráji. 

Ostatním bude řečeno, že Varování bylo způsobeno poruchou v pozemské atmosféře a bude 
to tak snadno vysvětleno. Ale bude to lež, neboť nechtějí přijmout Boží existenci. Kdyby to 
udělali, nebyli by schopni dokončit svůj plán k oklamání světa, aby přijal prázdné sliby 
antikrista. 

Až budou Boží zázraky zakoušeny v tak velkém měřítku, vězte, že můj plán vzít lidstvo do 
království spásy je v konečném stádiu. 



Jděte, moji věrní následovníci a vždy důvěřujte v můj slib zachránit všechny duše. Mé 
milosrdenství je velké a má moc je všemocná. 

Váš Ježíš 

761. Bude jim řečeno, že tento nový chrám je církev, která všechny sjednocuje, 
protože Bůh miluje všechny své děti 
Neděle, 7. dubna 2013 v 18:40 
 
Má vroucně milovaná dcero, každá jednotlivá církev z Božích církví na zemi, která uctívá Mě, 
Syna člověka, a ti, kteří vyznávají věrnost mému Otci, budou brzy rozděleni. Mnozí uvnitř 
každé církve se budou bouřit a dojde k velkému rozdělení, až více svedených lidí v jejich 
řadách se pokusí zavést zákony, které přehlížejí hřích. 

Pro morální závazky pociťované těmi, kdo milují a znají svaté Boží Slovo, si je podají a obviní 
je z krutosti a bezcitnosti. Jejich zločin bude v odporování hříšným zákonům, které zavedou, 
jakmile budou rozpuštěny církve během pronásledování antikristem. Když se rozdělí a 
rozštěpí, jejich základy budou otřeseny. Už nebudou schopné stát pevně vůči zkaženosti a 
nespravedlnosti. Pak uzraje čas pro mnohé, na nesprávnou cestu uvedené duše, které budou 
velmi zmatené, až uvidí alternativní Boží chrám. 

Bude jim řečeno, že tento nový chrám je církev, která všechny sjednocuje, protože Bůh 
miluje všechny své děti. A jestli Bůh miluje všechny své děti, pak by je chtěl spojit v jedno; 
že musí přijmout jeden druhého, nehledě na jejich vyznání víry, jejich náboženství, jejich 
barvu kůže, jejich rasu, jejich zákony. Řeknou jim, že před tváří Boha se všichni sjednotí a 
vyzvou je, aby vyslali zástupce do nového chrámu, který se bude nacházet v Římě. Řeknou 
jim, že to je Nový Jeruzalém, předpověděný v Bibli a ochraňovaný Bohem vybraným vůdcem 
– falešným prorokem. 

Tak mnoho lidí se dá nachytat na tuto obrovskou lež, výsměch svatému Božímu Slovu – 
které bylo dáno Janu Evangelistovi. Každé Slovo, dané tomuto proroku konce časů, bude 
vzato, přizpůsobeno a překrouceno, aby vyhovovalo záměrům antikrista. 

Ti, kteří odmítnou přijmout tuto novou, tak zvanou všezahrnující církev, budou považováni za 
nekřesťany. Budou zastrašováni a považováni za blázny. Kdyby je Duch Svatý nevedl, byli by 
vtaženi do falešného a obscénního chrámu, který zastírá ohyzdnou pravdu, ležící pod jeho 
povrchem. 

Antikrist již chystá učinit svůj velký vstup na jeviště světa, a bude to on, jenž bude nejen 
vládnout nad těmito církvemi, ale kdo oklame lidi, aby uvěřili, že má mimořádné božské dary. 
Bude uctíván za své velké služby v humanitárních akcích. On, antikrist, obdrží mezinárodní 
uznání za svou dobročinnou práci. A pak o něm řeknou, že vlastní charisma spojované se 
svatými lidmi. Potom nebude trvat dlouho, kdy mu budou připisovány zázraky, až nakonec 
řekne, že je prorokem na Boží misi. 

Mnozí upadnou do toho strašného klamu, protože bude podporován světovými církvemi a 
bude mu dána pečeť uznání falešným prorokem. 

Nakonec svět uvěří, že on je Já, Ježíš Kristus. Mé Slovo bude padat do hluchých uší, až jeho 
přítomnost pohltí celé lidstvo, jehož potlesk umlčí hlasy, které hlásají pravé Boží Slovo. Ale 
kvůli mému velkému milosrdenství zasáhnu spolu s rukou mého Otce na každém jednotlivém 
kroku cesty. 



Moje poselství nikdy nepřestanou, až do úplně posledního dne. Můj hlas nikdy neumlkne. 
Boží děti, které zůstanou věrné jeho svatému Slovu, nikdy nezemřou. 

Váš Ježíš 

762. Je tak mnoho dobrých a svatých kněží, kteří se spojili, aby tato poselství 
roztrhali 
Úterý, 9. dubna 2013 v 23:00 
 
Má vroucně milovaná dcero, je tak mnoho dobrých a svatých kněží, kteří se spojili, aby tato 
poselství roztrhali, ale nemají ani kvalifikaci, ani znalosti tak jednat. Jejich cestou je služba 
Bohu. Nesmějí si dovolit se takto znečistit, protože pak představují nebezpečí pro duše, které 
poznávají můj hlas v těchto poselství. 

Mnozí kněží věří, když se honosí duchovními praktikami hnutí New Age, že jejich znalost 
spirituality jim dává talent poznat pravého Božího proroka. Jsou ode Mne tak vzdáleni, že 
nemohou rozeznat mé svaté Slovo. Nedal jsem jim takové milosti, protože jim v cestě stojí 
pýcha. 

Vy, moji posvěcení služebníci, kteří jste se spikli, intrikujete a užíváte znak vašeho svatého 
úřadu ve službě Bohu jako prostředek na odvrácení svých farníků od mého Slova, vězte, že 
budete potrestáni. Opravdu Mě neznáte. Nejste Mi věrní. Jste nevědomí v duchovních 
znalostech a nemáte právo veřejně ponižovat, zahrnovat ostatní opovržením, nebo snižovat 
kohokoliv v mém jménu. 

Každý z vás se Mi bude muset zodpovídat. Potrestám vás, ne pro vaši nevíru, ale pro hřích 
pýchy, který vám dává věřit, že víte o duchovních věcech víc než Já, Ježíš Kristus, váš Mistr. 
Jak Mě zraňujete. Jak jsem zklamán, protože vaše zrada uškodila mé misi, poslední svého 
druhu. Za duši každého hříšníka, kterého jste ode Mne odtáhli, se budete muset zodpovídat. 
A pak, až budete znát Pravdu, budete muset s těžkým srdcem odpovědět na tyto otázky: 

Proč jste odmítli můj kalich, když vám byla Pravda dána s láskou a důvěrou, a když jste ve 
vašich srdcích věděli, že byla ode Mne? Proč jste se pak pokusili zničit má poselství?  Máte 
vůbec ponětí o vážnosti svatých slibů, které jste složili v mém jménu? Musíte nyní jít do 
ústraní a číst mé modlitby modlitební kampaně. Jestli to učiníte, dám vám potom mé 
požehnání a schopnost rozlišení. Ale jen ti s pokorným srdcem mohou ke Mně přijít. 
 
Vraťte se. Pak ke Mně přijďte nazí.  Zanechte všechny vaše nenávistné názory, vaše 
předpojatá mínění a vaše posudky těchto poselství, založené na doslechu, pomluvách a 
narážkách mimo vás. Až ten den přijde, pokřtím vás znovu a stanete se znovu čistí. Vaše 
duše budou jako duše maličkých a s nenasytným hladem po mé přítomnosti. 
 
Očekávám vaši odpověď. Jsem ten, jenž všechny miluje. Jsem plný milosrdenství. Přijďte ke 
Mně. Jsem vším, co potřebujete. 
 
Váš Ježíš 
 
763. Bůh Otec: Modlitba o klíč k Novému ráji 
Středa, 10. dubna 2013 v 16:45 
 
Má milovaná dcero, tak jako plamen Ducha Svatého pohlcuje pokorné duše, které čtou tato 
poselství, stejné bude i šíření celosvětového obrácení. Svaté Boží Slovo je jako mocný nápor 
větru, který s sebou nese ovoce plnosti všem duším, které potká na své cestě. 



Z prvních zasazených semen vyrostlo množství plodů, které pokrývají každý národ, včetně 
těch pod komunistickým režimem. 

Má dcero, tak jako se mé Slovo zmocňuje myslí a duší každé víry, bude se prosekávat jako 
meč národy, které se obracejí zády ke Mně, vašemu milovanému Otci. A když nenávist proti 
vám vzroste, vězte, že mé svaté Slovo pro záchranu duší je úspěšné. 

Ty, můj posel, jsi jen nástroj. Tato mise není o tobě. Není o osvícení tvé duše, neboť to není 
můj záměr, i když by Mi to způsobilo radost. Ty, má dcero, jsi poslední posel, musíš předat 
světu tato poselství, která jsou ti dávána pro dobro lidstva. Tvé názory a tvé rady jiným 
nejsou důležité a nemáš právo sdílet taková lidská mínění s jinými. 

Jakmile Boží hlas dosáhne srdce lidí, rozmnoží se v duších mnohých. Je to moje dobrota 
Otce, milujícího celé lidstvo, která umožňuje tato velká požehnání. 

Jak bylo předpověděno, velké zázraky uvidí ti, jimž touto misí byl dán dar Ducha Svatého. 
Žehnám všem, kteří štědře rozdávají a šíří má poselství, neboť jejich námaha přinese mé 
Slovo jako mlhu, která pokryje zemi. 

Vy, kteří jste očekávali dar obrácení – vy moje ubohé prázdné duše – říkám vám nyní: Já, 
váš milující Otec, vám slibuji, že vás obejmu a otevřu vaše srdce, když se budete modlit tuto 
modlitbu: 

Modlitba o klíč k Novému ráji 

"Drahý Otče, jsem to já, tvoje ztracené dítě, tak zmatené a slepé, 

že bez tvé pomoci, tvé lásky, nejsem nic. 

Zachraň mě skrze lásku tvého Syna, Ježíše Krista 

a dej mi klíč k Novému ráji na zemi. Amen." 

Děti, požehnám vám a budu vás chránit. Jste moji – všichni. Zatím, co toužím po vás a pláču 
pro ty, kteří Mě nenávidí, použiji svou všemocnou moc k odemknutí vašich zatvrzelých srdcí, 
abych vám mohl odkázat dědictví, které jsem láskyplně stvořil. 

Můj zásah, kterým vám odhalím přicházející události, vám pomůže pochopit, jak velice vás 
miluji. Až se tyto události uskuteční před vašima očima, budu na vás čekat, abyste ke Mně 
přišli s láskou a důvěrou ve vašich duších. 

Váš milovaný Otec  
Bůh Nejvyšší 

 

764. Za každou duši, kterou zasvětíte mému milosrdenství, Já zachráním sto 
dalších 
Čtvrtek, 11. dubna 2013 v 21:20 
 
Má vroucně milovaná dcero,  musíš jít kupředu a soustředit se na ty ubohé duše, které vůbec 
nevěří v Boha. Mluvím o těch, kterým nikdy nebyla dána Pravda o existenci Boha, jejich 
Stvořitele. 

Jsou miliardy lidí, kteří nemají znalost o Nejsvětější Trojici, protože byla před nimi utajena. 
To jsou duše, jimž bude Mnou uděleno velké milosrdenství a které potřebují, aby byly 
upozorněny na tato moje poselství světu. 



Jiné duše, o které mám starost, jsou ty, které byly vlažné ve své víře a které nyní odmítají 
přijmout Pravdu věčného života. Mnoha lidem, kteří jsou buď nejistí o svém stvoření, nebo o 
existenci Boha, bude brzy zjevena Pravda. Znovu jim ukážu velké milosrdenství a moje láska 
se dotkne jejich srdcí a budou zachráněni. 

Ale pak jsou zde takoví, kteří budou stále klást odpor mému zásahu. Budou bojovat proti 
každému pokusu jim dát Pravdu, a důkaz, že jim bude dáno mé milosrdenství, Mi hodí zpět 
do tváře. Opět zasáhnu a budu pokračovat v boji o jejich duše. 

Nakonec jsou zde takové, které vědí všechno o Mně, i o skutečnosti, že jsem Mesiáš. Žádný 
zázrak nebo čin lásky je ke Mně nepřitáhne, protože se oddali Satanovi. Tyto duše budou 
pohlceny šelmou, a on (Satan) je nenechá jít, protože na Mne nepohlížejí jako na svého 
Spasitele. Ještě neznají pravdu o plánu šelmy. K jejich záchraně Mi musíte vy, moji milovaní, 
prokázat svou oddanost tím, že Mi svěříte jejich duše v modlitbách a během přijímání 
nejsvětější eucharistie. Musíte Mi je nabízet každý den a za každou duši, kterou zasvětíte 
mému milosrdenství, Já zachráním sto dalších. 

Čiňte tak každý den. Na konci každého měsíce budete plni radosti, protože budete vědět, 
kolika takovým duším bylo dáno toto velké milosrdenství. To je jen další dar, kterým vám 
žehnám – a také milostmi, které dostanete v hojnosti, když se budete modlit tuto modlitbu 
modlitební kampaně (104): 

Vysvoboď tyto duše z otroctví 

"Nejdražší Ježíši, nabízím Ti duše mých bratrů a sester, kteří přenechali své duše Satanovi. 

Vezmi tyto duše a vykup je v tvých svatých očích. 

Vysvoboď tyto duše z otroctví šelmy a přines jim věčnou spásu. Amen." 

Mé milosrdenství bude stále dáváno lidstvu, a zejména každé duši, která odmítá Boží Slovo. 

Žehnám vám, moji věrní stoupenci, a budu na vás stále vylévat dar Ducha Svatého. 

Váš Ježíš 

765. Požehnaní jsou pokorní srdcem, které milost Boží zbavila jejich pýchy 
Pátek, 12. dubna 2013 v 23:55 
 
Má vroucně milovaná dcero, kdo z vás, který Mě opravdu miluje, může předstoupit přede 
Mne a ležet v úplném odevzdání u mých nohou? 

Kdo z vás, kteří Mě upřímně uctíváte a následujete má učení, se dokáže přede Mnou pokořit 
bez jediného ohledu na sebe? Pokud se dokážete v pokorné služebnosti vydat na milost 
mému milosrdenství, pozvednu vás a oslavím. Ale když oslavíte sami sebe v mém jménu a 
řeknete, že Mě znáte důvěrněji než ostatní, odvrhnu vás na zem pod mé nohy. 

Proč tak mnozí, kterým byla dána Pravda, stále špatně chápou Pravdu mého učení? Člověk, 
protože je poskvrněn hříchem, není hoden stát přede Mnou. Ale ti, kteří rozumějí slabosti 
lidské duše, musí vědět, že lidé, kteří cítí nutnost tvrdit, že mají lepší znalost duchovních věcí 
ustanovených Božím učením skrze proroky, potřebují být velmi opatrní. Když takové duše, 
místo aby se zaměřily na důležitost pokory, vyhlašují svou tak zvanou znalost vychloubáním 
se svým intelektuálním hodnocením svaté nauky, tak Mě urážejí. Když užívají svou znalost k 
překroucení Pravdy, aby vyhovovala jejich záměrům a táhli duše do lidmi zmanipulované 



verze mého učení, pak jsem hluboce uražen a potrestám duše, které se provinily tímto 
zločinem proti Bohu. 

Vy, kteří vytváříte kulty, duchovní hnutí – které jsou všechny vámi vytvořené, vězte, že když 
pozměníte Boží Slovo, jste vinni smrtelným hříchem. Vaše hlasy, které na jedné straně hlásají 
Boží Slovo a všechnu jeho slávu, jsou slyšeny, protože obsahují Pravdu. Ale když k Božímu 
Slovu přidáte [něco] ze svých vlastních interpretací a když to použijete k útoku na jiné v 
mém svatém jménu a obviníte je ze špatného jednání, dopouštíte se hříchu. 

Požehnaní jsou pokorní srdcem, jejichž pýchu z nich sňala milost Boží, neboť oni budou 
panovat jako králové v Novém ráji. 

Požehnaní jsou ti, jejichž naprostá důvěra ve Mne znamená, že kážou a šíří mé svaté Slovo 
bez jakéhokoliv úmyslu hledat pozornost a vlastní slávu, neboť oni také najdou útočiště v 
mém království. 

Ti, kteří tvrdí, že jsou mými horlivými následovníky, ale kteří věří, že jsou oprávněni soudit 
ostatní, analyzovat náboženskou víru ostatních, jejichž víra v Boha způsobuje pohoršení a 
kteří veřejně odsuzují svaté duše přicházející v mém jménu, nejsou částí mého království. 
Patříte ke Zlému, neboť se nehlásíte ke Mně, Ježíši Kristu. Nevolal jsem vás, ani jsem vám 
nedal svolení, abyste prosazovali jakoukoliv formu speciální skupiny, ustanovené, aby 
zesměšňovala jinou skupinu. 

Vy, kteří se pyšně vychloubáte svou intelektuální zdatností spojenou s mým učením, abyste 
ponížili jiné Boží dítě, zejména vybrané duše, vězte, že vaše dny jsou sečteny. V minulosti Mi 
moje trpělivost zabránila v přerušení takových v omyl uvedených misí. Nyní, v těchto časech 
konce, nebudu už dále tolerovat způsob, jakým se pokoušíte stát v cestě mému Druhému 
příchodu. 

Tak málo z vás přijme můj plán připravit vás na můj Druhý příchod – tentokrát vás přivést do 
nové éry pokoje. Pravdu již znáte. Víte, že přijdu znovu, ale právě tak, jako tomu bylo dříve, 
neuznáte, že jsem to Já, Král všeho jsoucna, kdo vás volá, abyste připravili vaše duše. 

Dva tisíce let pro Mne není nic. Je to, jako kdyby to bylo včera. A tak dnes volám k vám 
všem. Co Mě rmoutí je, že ti, kteří říkají, že Mě milují a veřejně se ke Mně hlásí, Mě ve 
skutečnosti neznají. Připustili, aby jejich požitky z organizovaného náboženství, mezinárodní 
politiky, přehnaná nádhera a obřadnost překryly Mě. 

Jsem prosté mysli, těla i duše, a tak nejdříve obejmu ty, kteří takto ke Mně přijdou. Když 
otec vítá domů dítě, které bylo na nějaký čas v cizině, nevšímá si jeho šatů, bot, šperků nebo 
zavazadla. Vidí jen svého syna, jeho tvář a lásku, která existovala v jeho srdci od prvního 
nádechu, kdy vyšel z lůna své matky. Nezajímá ho jeho bohatství, jeho mínění, názory, nebo 
jeho klepy o druhých – všechno, co zná, je láska, kterou cítí ke svému dítěti a lásku, kterou 
jeho dítě cítí k němu. 

Láska je jednoduchá. Je bez komplikací. Nevychází z nenávisti. Nemůžete nikoho milovat, 
když vaše duše je plná hněvu nebo nenávisti. Když milujete Mě, musíte milovat všechny, 
kteří Mě následují, a je jedno, jaká je jejich slabost. Musíte milovat dokonce i ty, kteří jsou 
vinni strašnými hříchy, neboť Já mohu odpustit i nejohavnější ze všech hříchů. Nesmíte 
zapomenout na to, že nikdo nemá právo odsoudit druhého v mém jménu. To může přijít jen 
ode Mne. 

Vězte toto: pokud jde o varování světu hříšníků, kteří jsou nepřátelé Boha, Já mám toto 
právo. Ale v každém případě vás budu prosit o modlitby za jejich duše. S jedinou výjimkou. 
Nemohu vás nikdy prosit, abyste se modlili za antikrista, neboť on nepřichází od Boha. 



Váš Ježíš 

766. Katolická církev nyní vstupuje do nejhoršího pronásledování ve své historii 
Sobota, 13. dubna 2013 v 23:50 
 
Má vroucně milovaná dcero, přeji si povzbudit všechny, kteří věří ve Mne a má poselství 
obsažená v této Knize – Knize Pravdy. 
 
Když Mě člověk následuje a nabízí Mi sám sebe, musí napodobit všechny mé vlastnosti. To 
znamená, že musí všechny milovat v mém jménu a chovat se ke každému člověku tak, jak 
by očekával, že se bude chovat k němu. Avšak když se skutečně odevzdáte do mé péče, 
budete pro to trpět. Bude s vámi zacházeno s krutostí a všechno bude vyzkoušeno, abyste 
byli zahrnuti opovržením. 

Říkám to všem Božím dětem a obzvláště křesťanům, neboť vaše břímě je nejtěžší. Volám ke 
všem lidem na světě, kteří věří ve Mě, nezávisle na tom, zda věří, nebo ne, že k nim mluvím 
skrze tato poselství. 

Křesťané budou vždy cílem těch, kteří chtějí přizpůsobit Boží zákony své hříšné honbě za 
potěšením a sobeckým touhám. Katolická církev nyní vstupuje do nejhoršího pronásledování 
ve své historii a bude postavena na hlavu a obrácena naruby. Útok byl plánován celá 
desetiletí a pečlivě promyšlen. Jak jen svatí v nebi pláčou nad touto katastrofální událostí, 
která se nyní odehraje rychlostí, která ohromí dokonce i ty, kteří nevěří v tato poselství. 

Výsledkem bude zmatek, jak mnozí posvěcení služebníci se stanou bezmocní, když všechno, 
co považovali za svaté, bude zpochybněno a pak vyvráceno. Budou napadáni a zastrašováni 
v mém jménu zevnitř jejich vlastních řad. 

Prosím naléhavě ty, kteří jsou věrní mé církvi na zemi, aby byli bdělí a drželi se pevně mého 
učení, jestli Mi chtějí zůstat věrní. Nesmíte nikdy přijmout nic jiného než Pravdu, které jste 
byli učeni. Brzy se budete cítit velmi osamocení a moji ubozí posvěcení služebníci budou 
zdrceni, neboť jejich věrnost vůči Mně a církvi ustanovené Petrem bude podlomena. 

Vy, kteří jste tradiční, věrní křesťané, musíte stát pevně a nesmíte přijmout žádný pokus, 
který by vás podnítil opustit vaši víru. Budete odtlačeni stranou a přinuceni souhlasit s 
výchovou svých dětí ve falešné nauce, která není od Boha. 

Tyto události nyní začnou a Já vás před nimi varuji, abych vás vedl. Kdokoliv Mě skrze tuto 
misi obviní podněcováním duší k opuštění mé církve na zemi, nerozumí mým pokynům. Já 
vás jen prosím, abyste zůstali věrní mým učením, až shledáte, že jste nuceni přijmout novou 
verzi církve. Tato nová verze nebude v očích Boha nikdy přijata. 

Váš Ježíš  

767. Matka Spásy: Když jsou děti Boha oklamány lžemi, odloučí se od něho 
Neděle, 14. dubna 2013 v 14:00 
 
Mé milované dítě, dovol mi, abych ti v tomto čase přinesla útěchu. Dovol mi být ti poblíž, 
abych tě mohla posilovat při šíření svatého Božího Slova v těchto těžkých časech. 

Když ti, kteří pronásledovali mého Syna, a pak Ho zavraždili, byli otázáni – "Proč jste to 
udělali?" – odpověděli – "Abychom zachovali Boží Slovo". Když byli otázáni, zda by Bůh 
souhlasil se zabitím jiného člověka, argumentovali, že to bylo v souladu s učením církve. A 
tak tomu bude také i na konci časů. Lidé překroutí Boží učení, aby ospravedlnili své odmítnutí 
jeho svatého Slova. 



Můj Syn dává světu tato poselství, abyste zachovávali jeho učení. Dělá to, aby nikdo omylem 
neodmítl jeho svaté Slovo, když je učení jeho svaté církve na zemi manipulováno a 
znesvěceno. Slovo Boží nesmí být nikdy měněno, přestože proroctví předpověděla právě o 
těchto dnech, že se tak stane, kdy to bude učiněno církví založenou na Petrově skále. 

Můj Syn je Slovo. Slovo Boží musí být uctíváno každým Božím dítětem. Když jsou Boží děti 
oklamány lžemi, odloučí se od Něho.  Když přijmete cokoliv jiného než Boží Pravdu, když 
přijmete hřích, a pak se na něm podílíte, pak vrážíte klín mezi vás a mého Syna. 

Nezapomeňte, že já, Matka Boží, ochraňuji všechny, kteří mě volají. Má ochrana je pro 
všechny lidi, všech vyznání. Když se denně modlíte můj svatý růženec, je vám poskytnut 
každý druh ochrany a budete schopni zachovat Pravdu, svaté Slovo Boží. 

Kdokoliv v církvi mého Syna na zemi, který vede lidi a nedokáže se před vlastním 
shromážděním modlit svatý růženec, nepřichází od Boha. 

Vaše Matka 
Matka Boží 
Matka Spásy 
 
768. Mnozí nebudou dost silní, aby bojovali proti potratům, eutanazii a 
manželstvím stejného pohlaví 
Pondělí, 15. dubna 2013 v 18:20 
 
Má vroucně milovaná dcero, nepřátelé Boha nyní povstávají ve velkých počtech, v každém 
národu, k odsouzení Božích zákonů. 

V každé zemi a v každé církvi bude zavedeno mnoho nových zákonů. Většina z nich bude 
proti učení, ustanovenému v Bibli svaté. Každá forma hříchu bude uzákoněna a temnota 
šelmy pokryje svět. Ti, kdo budou proti těmto zákonům, budou bráni jako pomatení a budou 
démonizováni. Jejich hlasy budou přehlušeny těmi, kdo přijmou zesvětštění, jakoby šlo o 
pravé náboženství. Použijí každý intelektuální argument, aby posílili jejich ohavné zákony, a 
mnohé oklamou, protože použijí lidská práva jako nástroj k ovládání ostatních. 

Mnozí nebudou dost silní, aby bojovali proti potratům, eutanazii a manželstvím stejného 
pohlaví. Potom, jakmile tyto zákony vejdou v platnost, katolická církev ohlásí reformu k 
uznání všech lidských práv a všech náboženství. To bude následováno strašným rozdělením 
mezi těmi, kteří jsou požehnáni darem vhledu, daným jim Duchem Svatým a těmi, jejichž 
jedinou touhou je sebeláska a kteří Boha odmítají. Ti vidí v Bohu a v mém učení překážku 
k životu, o němž věří, že jde o svobodný životní styl. 

Mocná celosvětová elitní organizace, která pronikla do každého koutu světa, plánuje nové 
církevní zákony a spřádá spiknutí, jak svrhnout vůdce, zatímco ve stejné chvíli promýšlí 
války, které přinesou zničení. Jsou tak pyšní a jejich podlézavá oddanost Satanovi je tak 
obludná, až si namýšlejí, že jsou nepostradatelní. Jak jen budou muset trpět za své ďábelské 
skutky.  Jakmile uvěří, že mohou kontrolovat ostatní a uplatnit své vychytralé plány na jiné, 
budou sraženi rukou mého Otce. Bude jim dáno jen tolik času, aby se obrátili. Potom zaútočí 
jeden na druhého a vzájemně se zničí. Pokud by se i nadále vázali na Zlého, tak míra jejich 
utrpení ani ke konci nebude stačit, aby je donutila uvidět, co leží před nimi. 

Mnoho lidí, kteří v Boha nevěří, si zprvu všimnou jen některých z těchto událostí. Teprve až 
bude jejich svoboda potlačena, budou se otevřeně bouřit proti nespravedlnosti v jejich 
národech. Potom si uvědomí hrůzu, která vznikla, protože Boží Světlo vyhaslo. Místo něho 



bude temnota, prázdnota, hlad a nedostatek lásky. Jen pak budou lidé naříkat o Boží 
milosrdenství. Budu tam čekat, abych je utěšil a zachránil jejich ubohé, vystrašené duše. 

Váš Ježíš 

769. Slovo podle Boha bude roztrháno, zatímco pohanství zachvátí zemi 
Úterý, 16. dubna 2013 v 20:45 
 
Má vroucně milovaná dcero, výstup na horu Kalvárii, který moje církev na zemi musí 
přetrpět, už začal, jak bylo předpovězeno. Všichni, kteří mluví v mém jménu, milují Mě a 
uctívají má učení, budou nyní muset čelit této mučivé cestě, aby zachovali mé Slovo. 

Slovo podle Boha bude roztrháno, zatímco pohanství zachvátí zemi. Všem, kteří Mě následují, 
říkám – jděte se vztyčenou hlavou. Nikdy se nevzdávejte Pravdy, když ti, včetně vaší rodiny a 
přátel, budou velmi usilovat odvrátit vás od mého svatého Slova, daného vám [všem] během 
času mého pobytu na zemi. Nesmíte ochabnout v odhodlání zůstat Mi věrní. Někteří z vás 
budou silní během cesty pronásledováním. Jiní odpadnou. Někteří se vzdají. Ostatní se 
rozhodnou přijmout lži, předkládané jim jako svaté učení a budou ode Mne odloučeni. 

Ponesu na mých ramenou všechny, kteří Mi plně důvěřují. Budu chránit všechny s dostatkem 
odvahy k pokračování sloužení mší svatých patřičným způsobem. Ochráním svátosti nabízené 
mými svatými posvěcenými služebníky, kteří odmítnou ustoupit, nebo opustit moji službu. Ti, 
kteří se svěří do mé péče, se nemusí ničeho obávat. Ti, kteří dostávali Pravdu po celý svůj 
život a odmítnou má učení ve prospěch lží, budou ode Mne odvrženi. Mé spravedlnosti je 
třeba se bát, neboť ať nikdo nevěří, že by se mohl pohroužit do propasti klamu bez výčitek 
svědomí ve své duši a netrpět následky. 

Má láska bude dost silná, aby objala všechny, kteří budou v té době zmatení. Nabídnu 
pomocnou ruku všem Božím dětem, které Mě hledají, bez ohledu na temnost jejich duší.  
Uprostřed zmatku se dám konečně poznat a můj Duch uchvátí zemi, právě když lidé budou 
věřit, že už jsou na konci svých sil. 

Pamatujte, že Já jsem První a Poslední, nic Mě nemůže přemoci, Jsem všemohoucí a až 
budete cítit nad světem zdrcující zlobu nepřátel Boha, vězte, že Já jsem zde. Dovoluji toto 
utrpení, toto poslední pronásledování, protože je to konečná zbraň proti šelmě. Bez toho by 
ukradla duše většiny světové populace. 

Tato bitva o duše ohromí ty, kteří Mě opravdu znají, protože zlo, kterého budou muset být 
svědky, uvidí u lidí, o nichž si myslí, že jsou dobří. Satan využije každou možnost a každou 
duši, zvláště ty Mě blízké, k jejich odvrácení od Mého učení. Zatímco bitva bude po nějaký 
čas zuřit, touto misí zachráním miliardy lidí jejich obrácením. 

Váš Ježíš 

770. Toto znamení, nezaměňujte je za znamení šelmy, bude symbolem nového 
jednotného světového náboženství 
Středa, 17. dubna 2013 v 20:00 
 
Má vroucně milovaná dcero, mé Srdce se chvěje, když musím snášet bídu a utrpení, které 
bude muset zakusit celé lidstvo. Nebude to způsobeno mou rukou, ale kletbou Satana, jak 
bude jeho duch bloumat a pohlcovat duše na svých cestách. Jsou tak nic netušící o vlivu 
tohoto zla, že za své utrpení budou vinit cokoliv jiného. Ze své bídy obviní druhé a nepoznají, 
že je to nedostatek víry v Boha, který vytváří takovou spoušť v jejich životech. 



Jak duch Zlého svírá lidstvo, Boží Světlo se s ním bude střetávat způsoby, o nichž bude 
svědčit řada událostí. 

Bouře budou nabývat na síle a mnoho zemí pocítí převraty. Bude viděn neklid v národech, 
kde vládnoucí moc odebere svobodu lidu, jemuž vládne. Potom církve, včetně všech, které 
milují Boha, jediného Trojjediného Boha, začnou rušit své služby a zavírat dveře. 

Ve všech západních zemích bude vidět mnoho zavřených kostelů. Brzy se znamení 
komunismu, jako zvláštní znak, objeví v kostelích, které zůstanou otevřené, v médiích, na 
částech oděvu, ve filmech a tento znak se bude pyšně nosit na vysokých místech. Bude 
považován za znamení cti a okázale stavěn na odiv členy hierarchie ve všech hlavních 
církvích a náboženských společnostech. Tento symbol uvidíte na veřejných místech, na 
oltářích, na letištích a na rouchu, která nosí představení v církvích.  

Toto znamení, nezaměňujte je za znamení šelmy, bude symbolem nového jednotného 
světového náboženství. Ti, za to zodpovědní, už nadále nebudou mít obavu předvést své 
znamení, které je symbolem moci a oddanosti šelmě. 

Den, kdy každodenní oběť mše svaté bude zastavena v té podobě, v jaké musí být nabízena 
v mém svatém jménu, bude dnem, kdy se tento symbol objeví na oltářích a před všemi 
svatostánky na světě. 

Modlete se, moji milovaní následovníci, abyste našli útěchu u mých posvěcených služebníků, 
kteří Mi zůstanou věrní, neboť budete potřebovat posilu během těchto zkoušek. Vždy vás 
pozvednu a ponesu vás. Nikdy vás neopustím, ale nesmíte se odchýlit od mého učení, nebo 
přijmout pohanské praktiky, jako náhražku Pravdy. 

Váš Ježíš 

771. Prosím vás, které tato poselství vystrašila a zmátla, vyslyšte Mě teď 
Pátek, 19. dubna 2013 v 17:00 
 
Má vroucně milovaná dcero, jak osamělá je tato mise, navzdory stovkám tisíců, kteří tě 
obklopují svou láskou a modlitbami. 

Když pracuješ pro Mne a opustíš sebe v úplném odevzdání u mých nohou, budeš se cítit 
velmi osamělá. Budeš čelit hněvu mých nepřátel, kteří ti nedají ani na chvíli pokoj. Ty, má 
dcero, musíš nyní naslouchat, když nabízím Božím dětem mimořádný dar - všem, které Mě v 
těchto slovech odmítají. 

Prosím vás, které tato poselství vystrašila a zmátla, vyslyšte Mě teď. Cožpak nevíte, jak vás 
miluji, i když jste vůči Mně zatrpklí? Cožpak nevíte, že bych vás nikdy nepotrestal za to, že 
nepřijímáte tato poselství, dávaná vám jen proto, abych vás mohl připravit a posílit na 
zkoušky, které přijdou? Cožpak Mě neznáte, vašeho milovaného Ježíše, když k vám nyní 
volám? 

Jsem váš Spasitel a nikdy bych vás neodmítl kvůli pochybnostem ve vaší mysli. Jak bych se 
na vás mohl zlobit, když Mě milujete a záleží vám jen na Pravdě? Nyní vás připravuji na 
výzvy, kterým budete čelit, až se odhalí předpověděná proroctví o pronásledování mé církve 
na zemi. 

Tím, že vás budu moci přitáhnout do milosrdenství mé lásky a osvítit vaše srdce, vám dávám 
tento dar. Slibuji, že když budete ke Mně volat tímto způsobem, touto modlitbou, že vaše 



pochybnosti o tom, kdo jsem Já, hovořící nyní s vámi, zmizí. Nabízím vám tento dar, abyste 
touto modlitbou, kterou teď dávám světu, pomohli zachránit celé lidstvo. 

Jestli přijdete ke Mně zbavení pýchy a s nezatíženým a čistým svědomím, budete ihned 
vědět, že jste dostali tento dar. Je to dar obrácení ostatních. 

Modlitba modlitební kampaně (105):  

Dar obrácení druhých lidí 

"Ó, můj nejdražší Ježíši, v mé lásce k Tobě, prosím, přijmi mou duši do jednoty s Tebou. 

Vezmi mou duši, pokryj ji tvým Duchem Svatým a pomoz mi, abych touto modlitbou 
zachránil všechny, s nimiž se setkám. 

Zaplav každou duši, s níž se setkám, tvým svatým milosrdenstvím a nabídni jí spásu, 
potřebnou pro vstup do tvého království. 

Vyslyš mé modlitby. Naslouchej mým prosbám a tvým milosrdenstvím zachraň duše celého 
lidstva. Amen." 

Vás, kteří pomlouváte tato poselství a odmítáte je, prosím, abyste přišli ke Mně. Ukážu vám 
Pravdu. Přijmu vás a přinesu vám útěchu. Budu vás vždy milovat bez ohledu na to, jak Mě 
urážíte. 

Váš Ježíš 

772. Když člověk nevěří v Boha, neuznává rozdíl mezi dobrem a zlem 
Sobota, 20. dubna 2013 v 16:45 
 
Má vroucně milovaná dcero, nebesa jsou plná zármutku kvůli bolesti, kterou moji milovaní 
následovníci musí snášet na zemi. Všichni andělé a svatí se spojují v jedno k modlitbě za 
lidstvo, které snáší tak kruté útoky Satana a jeho zlých duchů. Protože přijímám jejich 
modlitby a reaguji na ně, prosím všechny, kteří se nazývají křesťany, aby se modlili jako 
nikdy dříve. 

Modlitby nabízené každý den k ochraně proti démonickým silám, které pronikly zemí, ji 
pomohou očistit od zlých duchů. Musíte být plní naděje, a když zůstanete věrní Mně, stanete 
se ještě silnější. 

Síla křesťanů, sjednocených v Boží Pravdě, bude představovat mocnou hradbu proti šelmě, 
jejíž plány škodit Božím dětem se začínají v tomto čase uskutečňovat. Musíte se postavit 
přede Mne, stvrdit svou nehynoucí lásku ke Mně a Já vás povedu ve své armádě, která 
nebude nikdy poražena. Jak se má armáda rozroste a zvětší, celé miliardy se obrátí a přijmou 
Mne, to pomůže zabít šelmu. 

Vaší povinností, moji milovaní následovníci, je soustředit se na ty, kteří odmítají moji 
milosrdnou ruku. Nevadí, že se vám budou posmívat v mém jménu, vše, co musíte učinit, je 
snažně prosit o záchranu duší. Vězte, že Boží armádě na zemi budou uděleny mimořádné 
milosti, aby jí umožnily přivést s sebou duše těch, co pochybují o mém svatém Slově. 

Pochybnosti, když je necháte růst, oddělí člověka od Boha. Pochybnosti jsou do lidských srdcí 
vloženy Satanem k oklamání Božích dětí, aby uvěřili, že On, Bůh, neexistuje. 



Když člověk nevěří v Boha, neuznává rozdíl mezi dobrem a zlem. Bez Božího vedení padne do 
každé pasti nastražené mu Satanem. Toliká nenávist v lidských srdcích se pak projeví proto, 
že jakmile se jednou otevřou Zlému, srdce se jim plní hněvem. Největší hněv bude zaměřen 
na křesťany, a přesto tito lidé nebudou vědět, proč se tak cítí. Proto ti, kteří tvrdí, že v Boha 
nevěří, tráví více času odsuzováním těch, kteří v Boha věří. 

Modlete se, modlete se, modlete se za jejich duše. 

Váš Ježíš 

773. Babylonská věž bude znovu postavena a představena jako Boží chrám 
Neděle, 21. dubna 2013 v 14:45 
 
Má vroucně milovaná dcero, kdo může popřít moji smrt na kříži? Kdo může popřít, že jsem se 
vzdal svého života, aby Pravda všude zachránila hříšníky? Potom kdo z vás, až přijde čas, 
popře Pravdu mé církve na zemi, až bude rozebrána kámen po kameni? 

Byla vám dána Pravda. Znáte mé učení. Potom také podle mého učení poznáte mou církev. 
Má církev na zemi je Pravda. Má církev na zemi je mé Tělo. A potom, když někdo z vás 
bičuje mé Tělo, posléze znovu vymyslí mé učení a následovně vám předloží lži, zapřete Mě 
pak? 

Já, Ježíš Kristus, vám to neříkám, abych vás rozdělil. Říkám vám tyto věci, abyste uctívali mé 
učení, zachovali svaté svátosti a zůstali pevní v Pravdě. Nikdo na zemi nemůže změnit učení 
mé církve. Nikdo. Nikdo na zemi nemá oprávnění vyhlásit nová učení a vydávat je za moje. 
Přesto Mě mnozí z vás zapřou popřením Pravdy, která vám byla dána před 2000 roky. Máte 
takové nedostatky ve vědomostech o svatých věcech, že ani nepoznáte v nových zákonech, 
že se vůči Mně rouhají, až budou zavedeny v mé církvi na zemi. 

Tak jako tehdy, bude Babylonská věž znovu postavena a představena jako Boží chrám. Bude 
stát v Římě a bude označena novým symbolem jednotného světového náboženství. Tento 
symbol bude vidět na střeše, na vchodu a bude na prvním místě na vysokém oltáři uvnitř. 
Můj vzácný svatostánek ze zlata, znesvěcený v celé své slávě, bude umístěn ve středu oltáře 
na očích všech. Tato urážka bude znamenat, že šelmě bude dán volný vstup, aby obsadila 
můj svatostánek. V té chvíli moje přítomnost zmizí.         

Milióny lidí – mnozí z nich nepoznají význam této ohavnosti – udělají všechno, od nich 
vyžadované, a budou se modlit před šelmou. Nová roucha zhotovená se zlatými emblémy, 
napohled skromné ornáty, budou nošena těmi, kteří slouží v tak zvaném chrámu. Zlaté 
znamení, které bude vystavováno na odiv hanebným způsobem, bude symbol nového 
světového náboženství. 

Kříže zmizí. Můj kříž už nebude nikde vidět. A tam, kde ještě na veřejných místech zůstanou, 
budou lidé přinuceni zákonem, aby je odstranili. 

Nová věž, která bude uctívat Satana, bude kopírována v mnoha zemích, a potom bude 
oznámena druhá část podvodu. Církev veřejně vyhlásí, že existence pekla je nesmysl. Lidé 
budou ukolébáni do klamného pocitu bezpečí, až tato nestoudná lež bude přijata všemi 
církvemi. Bude to zdůvodněno, že Bůh by nikdy nedovolil existenci takového místa. Že On 
miluje všechny a že existence pekla byla po staletí šířena náboženskými fanatiky. A tak lidé 
budou přehlížet dokonce existenci smrtelného hříchu. Hřích bude tak široce přijímán, že lidé 
se už nebudou více modlit, nebo prosit o milosrdenství, neboť to nebude Bůh, kterého budou 
vyznávat. Bude to šelma, které podřídí své duše a každý krok jejich cesty bude pečlivě 
organizován nepřáteli Boha. 



Váš Ježíš 

774. Matka Spásy: Aby se Boží děti staly hodny jeho království, musí být zbaveny 
světských vlivů 
Pondělí, 22. dubna 2013 v 16:00 
 
Mé dítě, aby děti Boží mohly být zachráněny, musí jít cestou mého Syna. Aby se staly hodny 
jeho království, musí přijmout, že musí být zbaveny světských vlivů, které je oddělují od 
Boha. 

Ti, kteří se při hledání Pravdy obrátí k mému Synu, zaznamenají ve svých životech množství 
změn. Ti, kteří Ho neznají a kteří Mu poprvé otevřou svá srdce, budou ronit slzy. Jejich slzy 
budou výsledkem lásky, kterou vnesl do jejich srdcí a kterou budou přemoženi. Jsou to slzy 
obrácení. Jejich srdce a duše budou naplněny láskou, jakou před tím nikdy neznali. Je to 
láska Boha a je to dar z nebe. 

Brzy potom, naplnění Božím Světlem, budou přitahovat temnoty Zlého, který slídí po duších, 
naplněných tímto Světlem. Tehdy budou trpět rukama jiných, které použije Zlý, aby napadl 
jejich víru a věrnost k Bohu. 

Ti, kteří mají jednoduchou láskou k mému Synu, prostou vší lidské arogance a pýchy, kteří 
nepodlehnou tlakům těch, kteří odmítají mého Syna – budou trpět právě tak, jako trpěl On. 
Pocítí bolest, až budou svědky hříchu, neboť budou cítit stejnou bolest, jako můj Syn. Budou 
padat a klopýtat, právě tak, jako můj Syn po cestě na Kalvárii. Dokud budou žít, budou cítit 
bolest utrpení mého Syna. To je bude doprovázet tak dlouho, dokud nebude dokončena 
konečná očista světa. 

Nemyslete, že tato věrnost mému Synu bude mít navždy jen příchuť bolesti, protože přináší 
také radost, pokoj a naději, které dává věčný život. Nesmíte nikdy dovolit vaší lásce k mému 
Synu, aby vás oddělila od všech Božích dětí. Místo toho se musíte přiblížit ke každému, 
zejména k těm, kteří nikdy neotevřeli srdce mému Synu. Ti potřebují vaši pomoc. Darem 
obrácení vám byly dány milosti, které potřebujete, abyste přinesli tyto duše mému Synu. 
Musíte to učinit přijetím bolesti, kterou musíte snášet jako Kristův voják, a vašimi modlitbami 
a oběťmi pro druhé. 

Vaše milovaná Matka 
Matka Spásy 
 
775. Všichni falešní proroci budou Mnou vyhnáni a přísně potrestáni 
Úterý, 23. dubna 2013 v 16:55 

Má vroucně milovaná dcero, moji vizionáři po celém světě procházejí v tomto čase velkým 
utrpením, když snášejí bolest, která je nutná pro záchranu duší lidstva. Potom, co se nabídli 
do mých služeb, budou kráčet osamocení, tak jako Já, když jsem stoupal na horu Kalvárii, 
jen s nemnoha, kteří přijdou, aby jim pomohli. 

Právě tak, jako moje pravé duše trpí bolestí, posměchem a odmítáním, tak budou falešní 
proroci a vizionáři oslavováni a mnohé oklamou. Povstanou mezi vámi falešní proroci a 
budou přitahovat chválu a slávu. Za jejich fasádou pokory a sladkých slov bude prázdnota 
zrozená z ducha zla. 

Varuji svět, aby nenásledoval falešné proroky, kteří v mém svatém jménu hledají slávu, 
nekritický obdiv a chválu pro sebe samé. Nikdo poslaný Mnou, Ježíšem Kristem, se nebude 
vyvyšovat, aby vás nechal padat ke svým nohám. Žádný z mých proroků se nepostaví na 



piedestal a neřekne, že je větší, než vy. Nesmí vyslovit, že je větší, než jejich bratři a sestry, 
protože je prorokem. 

Vše, co [falešný prorok] bude dělat, je, že bude kázat slova tak zvané moudrosti způsobem, 
který vás povede k tomu, abyste uvěřili, že by měl být chválen pro svou vlastní domnělou 
věrnost k Bohu. Místo toho, aby vás podněcoval k modlitbám a přiváděl blíže k Bohu, bude 
vás především nutit a vyžadovat, abyste mu prokazovali úctu. Udělá to tak, že vám předvede 
všemožné vlastnosti, které byste spojovali se zbožnými lidmi. Tito falešní proroci budou k 
sobě přitahovat duše hříchem pýchy. Pýcha ve falešném proroku bude přitahovat pýchu v 
jiných duších. Budou se vzájemně chválit za užívání Božího jména při hlásání své velikosti. 

Střežte se těch, kteří po vás budou chtít, abyste na sobě, jak říkají, projevili mimořádné dary, 
které přitahují duchovní svět. Musíte se vyhnout těm, kteří vás mým jménem budou zvát, 
abyste si zahrávali s duchy, o nichž řeknou, že vám přinesou velký pokoj a útěchu, kde však 
nebude ani zmínka o Bohu. Pokud nebudete pozváni ke klanění se v pokoře Bohu, místo toho 
budete žádáni, abyste sami sebe a vaše osobní dobro upřednostnili před potřebami druhých, 
potom musíte vědět, že to nemůže pocházet od Boha. Nesmíte nikdy upřednostnit vaše 
osobní zájmy, nebo zájmy druhých, před Bohem. Vše, o co prosíte, musí být v souladu se 
svatou vůlí Boha. 

Mnozí ze světových falešných proroků pracují s duchy, kteří nepřicházejí ode Mne. Prosazují 
důležitost vnitřního uzdravení, pozitivního myšlení a metafyziky, které všechny vedou k 
jednomu - člověk bude podněcován, aby se vyvýšil před Bohem. 

Všichni falešní proroci budou Mnou vyhnáni a přísně potrestáni. Jejich tresty převýší tresty 
obyčejných smrtelných lidí, protože budou zodpovědní za ztrátu tak mnoha duší. 

Váš Ježíš 

776. Matka Spásy: Tentokrát nepřijde jako člověk v těle 
Středa, 24. dubna 2013 v 14:15 

 
Mé milované dítě, ze své velké lásky k lidstvu, vás nyní můj Syn připravuje na svůj Druhý 
příchod. Protože vás miluje, promlouvá k vám skrze své proroky, aby zajistil, že nikdo 
neunikne jeho milosrdenství. Právě tak, jako Bůh poslal Jana Křtitele připravit svět na mého 
Syna – jednorozeného Syna Božího, Mesiáše – můj Syn vám nyní odhaluje poslední plán. 
Tento konečný plán spásy bude podobný jeho prvnímu příchodu, ale s jedním rozdílem. 
Tentokrát nepřijde jako člověk v těle. 

Nyní, když je vám Pravda znovu odhalována, můj Syn vám připomíná vše, co přichází z Boha 
skrze jeho svaté Slovo, když připravuje poslední etapy. Dětem Božím byla dána Pravda, když 
můj Syn kráčel po zemi. Nyní vám bude dána celá Pravda, včetně odhalení o práci Božích 
nepřátel, pro vaše dobro, abyste nebyli oklamáni. Musíte být šlechetného srdce, když vám 
můj Syn přináší tyto dary, které budou živit vaše duše. 

Když jsem se zjevovala, během let, vybraným Božím vizionářům, bylo to proto, abych 
připravila duše na tyto časy. Nyní, když se připravujete na pronásledování, kterým budou 
zasaženi křesťané, bude to mimořádně těžké, protože to bude zneuctění Ducha a způsobí 
největší bolest. Když znáte Pravdu Božího Slova a když víte, jak poznat práci podvodníka, 
stanete se silnější. Je daleko důležitější zůstat věrní Božímu Slovu, než přijmout lži, které 
vám budou předloženy těmi, kteří nepřicházejí od Boha. 

Můj Syn vás pozvedne k velké slávě, když budete poslušní jeho svatého Slova a budete 
zachovávat jeho učení. Prosím vás, abyste prokazovali mému Synu úctu, jakou si zasluhuje. 



Ti, kteří Ho odmítli, když kráčel po zemi, nakonec přijali pravdu toho, Kdo byl, když zemřel 
na kříži. Ti, kteří odmítají jeho Slovo dnes, si nakonec uvědomí Pravdu v den, kdy přijde jako 
Soudce. Pro mnohé bude příliš pozdě. 

Modlete se, aby všechny duše zůstaly věrné odkazu mého milovaného Syna, Ježíše Krista, 
neboť jen ty, které Ho přijmou, mohou být vzaty do jeho království. 

Vaše milovaná Matka 
Matka Spásy 
 
777. Tyto odporné skutky se musí stát, protože země je očišťována 
Středa, 24. dubna 2013 v 14:40 
 
Má vroucně milovaná dcero, jak pokračuji v očišťování světa mým darem Ducha Svatého, 
vede to k ještě větší nenávisti vůči Mně, Ježíši Kristu. 

I když moje přítomnost v srdcích lidí narůstá, v činech těch, kteří protiřečí mému svatému 
Slovu, uvidíte velkou míru nenávisti. 

Ti, kteří pokračují v zavádění zákonů, které se rouhají proti Bohu, zvýší své úsilí, aby 
poskvrnili Slovo Boží. Tyto odporné skutky se musí stát, protože země je očišťována. Až 
očišťování zesílí, tak vám také zlo hříchu bude ukázáno. Všimnete si, že tito mí nepřátelé 
budou podporovat každé myslitelné jednání, které je namířeno proti Bohu. Mnozí budou 
předstírat svou nevinu, ale tyto činy nebudou přijímány mými, kteří znají Pravdu. Dar 
rozlišení, který jsem předal mnoha duším, znamená, že tyto ďábelské skutky, které jsou 
páchány těmi, kteří v pozicích moci ovládají národy, budou viděny jako takové, jaké jsou – 
dílo Satanovo. 

Satanovi zlí duchové zvýšili svou přítomnost v duších těch, kteří nevěří v Boha. Neuspokojení 
tím, že takové duše se k Bohu obracejí zády, tito zlí duchové podněcují tyto lidi k prosazování 
nejohavnějších hříchů. Časem se tyto duše stanou tak zkažené a plné nenávisti k Bohu, že se 
uvrhnou do temnoty, která už není schopna snést Boží Světlo. 

Nezapomeňte, že mé milosrdenství je velké. Bude to jen mým milosrdenstvím, že tito lidé 
mohou být zachráněni. Není pro ně jiná naděje, neboť mnohé z těchto mučených duší 
nejsou schopné ze své vlastní svobodné vůle – tak jsou zamořeny zlem – prosit o mou 
milosrdnou ruku. Vy, kteří Mě znáte a milujete Mě, musíte pomoci těmto ubohým lidem tím, 
že budete úpěnlivě prosit o záchranu jejich duší. Musíte prosit, aby se nyní ke Mně obrátili, 
abych mohl zasáhnout a zastavit pronásledování, které zamýšlejí uvalit na svět. Musíte prosit 
Mě, skrze osobní oběti, aby byli zastaveni v [páchání] genocidy, kterou plánují. Nejhorší 
formu genocidy uvidíte v nespravedlivých válkách a vraždě nevinných v lůně svých matek. 

Váš Ježíš 

778. Budou neustále lhát a jejich veřejná kázání budou v očích Boha nesmysl 
Čtvrtek, 25. dubna 2013 v 10:30 
 
Má vroucně milovaná dcero, zanedlouho se disidenti v katolické církvi, kteří opustili svou 
poslušnost Bohu, dají dohromady k zuřivému útoku na svaté služebníky, věrné Pravdě. 

Ti, nevěrní mému Tělu, změní mnoho zákonů a vytvoří nové výklady významu nejsvětější 
eucharistie. Mnozí svatí služebníci Boha a laici napříč křesťanskými vírami budou sledovat, 
jak bude Duch Svatý napaden. Mnozí budou otřeseni způsobem, jakým bude mé jméno a mé 



učení nově vykládáno, kdy bude zdůrazněna povinnosti člověka k člověku. Lidé budou 
povzbuzováni milovat se navzájem a klást své potřeby před Boží oltář. 

Navenek bude pohlíženo na tento přístup ke křesťanství jako na dobrou věc. Bude 
podporovat důležitost lásky, ale ne způsobem, nařízeným Bohem. Vysoce postavení budou 
viděni, jak se vzájemně vychvalují za účast na náboženských obřadech. Budou se uctivě 
klanět jeden druhému a vrhat se ve zbožňování k nohám nepřátel Boha. 

Všechny ty velkolepé rituály oklamou svět a mnozí si neuvědomí účel těchto ceremonií. Tyto 
činy, nová kázání a nové ceremonie, údajně k uctění Mne, Ježíše Krista, budou místo toho z 
podstaty temné, neboť budou oslavovat šelmu. 

Král temnoty se svými zlými duchy je velmi hbitý v srdcích mnohých, odpovědných za vedení 
mých následovníků. Někteří z těchto služebníků si neuvědomují, že jsou pokoušeni Zlým. 
Těm říkám – přijďte teď. Přijďte ke Mně skrze svátost smíření. Máte-li obavy o vaši víru, 
osvítím vás, ale musíte svou duši zbavit pýchy. Je to pýcha, která vás svádí, abyste uvěřili, že 
váš intelekt je lepší, než intelekt Boha. 

Jiní, jako vlci v rouchu beránčím, prodali své duše Satanovi. A právě tak jako on, budou 
vychytrale podvádět Boží děti. Budou svádět druhé chválou jejich služebníků za jejich svatost 
a to přitáhne ty služebníky milující samy sebe, naduté pýchou, kteří půjdou za nimi jako 
ovce. Budou neustále lhát a jejich veřejná kázání budou v očích Boha nesmyslem. Neuvidíte 
ani špetku pravé pokory v žádném z jejich slov, i když se budou velmi snažit zajistit, že se na 
veřejnosti budou chovat jako pokorní služebníci Boží. Moc Ducha Svatého s nimi nebude a ti 
z mých, kteří Mě opravdu znají, to dosvědčí. 

Tak mnoho mých nebohých posvěcených služebníků bude vtaženo do těchto lží, které 
povedou k znesvěcené mého Těla, a mnozí z těch, kteří se vychloubají svou láskou ke Mně, 
budou první, kteří zarazí další hřeb, když Mě všichni znovu ukřižují. 

Má dcero, nenávist ti projevená, vyjde ze dvou stran, jako přímý výsledek rozkladu mé církve 
na zemi. Na jedné straně budou ti, kteří říkají, že zastupují mou církev na zemi, ale těmi 
vůbec nejsou, protože reprezentují jiné učení. Na druhé straně budou moji věrní služebníci, 
kteří ti nebudou věřit. 

Musíte vědět, že Pravda vyvolává strach a hněv. Pravda daná pravým Božím prorokům 
nevytváří jen hněv – kvůli strachu vyvolává také pohoršení. Pohoršení a hněv přicházejí od 
ducha zla. Zlý, skrze lidská srdce, se mimořádně snaží zastavit Boží Slovo. 

Hněv proti prorokům je nenávistí vůči Bohu. 

Váš Ježíš 

779. Antikrist bude z východu, ne ze západu 
Pátek, 26. dubna 2013 v 12:30 
 
Má vroucně milovaná dcero, svět je připraven na příchod antikrista. Byl podporován řadou 
mocných politických sil, aby udělal svůj velký vstup. 

Antikrist přijde z východu, ne ze západu, ale bude milován, uctíván a veleben z obou stran a 
ve všech koutech světa. Začne takto: 

S pomocí nepřátel Boha antikrist rychle vyvolá válku mezi dvěma národy vedenými dvěma 
umíněnými a mocnými vůdci. Tyto války se vystupňují a pak se rozšíří do dalších zemí. Když 



se hrozba stane tak vážnou, že se začne dotýkat nejmocnějších národů, potom začnou 
jednání o míru. 

Zničehonic vystoupí šelma. A s dovedností, která na svět udělá dojem, přivede války ke 
konci. Bude mít mocný hlas. Bude vysoce inteligentní a podá působivý charizmatický obraz. 
Jeho příjemný, dobře vypadající zevnějšek, šarm a smysl pro humor, bude jako mocná, 
hypnotická magnetická síla. Přitáhne velkou chválu od dobře známých světových vůdců a 
sdělovacích prostředků a stane se celebritou. Jeho způsoby okouzlí šéfy obchodních 
společností, kteří na něho budou pohlížet jako na nástroj k vytváření bohatství, když 
ekonomika začne růst. 

Antikrist bude vystupovat tak výjimečně, že národy se budou halasně dožadovat, jeden přes 
druhého, aby ho přiměly k návštěvě svých zemí. Bude milován a do posledního detailu bude 
kopírovat každý okamžik mé mise, když jsem chodil po zemi. Bude kázat o důležitosti lásky, 
míru a jednoty mezi národy a bude viděn, jak dělá velké zázraky všude, kamkoliv půjde. Není 
to člověk jako ostatní. Není to člověk jako jiná charizmatická postava. Jeho hvězda bude zářit 
a třpytit se, jako žádná jiná před ním. Bude považován za přední postavu jediného 
světového, na člověka orientovaného náboženství. Tento takzvaný úspěch ohavnosti bude 
připsán jemu. Každý bude padat k jeho nohám. Jeho portrét bude zobrazován všude. Bude 
viděn s představiteli mnoha náboženských věrouk. Brzy se bude říkat, že lidé v jeho 
přítomnosti budou spontánně uzdraveni. Skrze moc Satana bude schopen činit skutky, které 
otřesou mnohé a které budou považovány za zázračné. 

Tím bude nevědomým připadat jako Mesiáš. Potom naznačí, že byl poslán Bohem, aby 
zachránil svět. Mnozí, včetně těch ve světě, kteří nepřijímají moji existenci, budou 
přesvědčeni, že tento muž je Syn člověka, Ježíš Kristus. Ti, kteří ho budou uctívat, 
poslouchat, co od nich žádá, a zbožňovat ho, budou zamořeni takovým zlem, že jejich duše 
budou vsáty do prázdnoty, z níž, jak shledají, bude nemožné se vymanit. 

Ti, kteří znají Pravdu mého učení, rozpoznají podvod, který je předložen lidské rase, a této 
ohavnosti odolají. Ti, kteří říkají, že znají Boha a že jsou praktikující křesťané, zklamou v 
pochopení mého slibu návratu. Až se vrátím, bude to k Soudu. Už nikdy nebudu podruhé 
kráčet po zemi. Přes všechnu jejich znalost mých učení nerozumějí tomu, co jsem řekl. Nyní 
jim to připomínám. Nikdy nebudu chodit v těle. Kdokoliv, kdo říká, že jsem to Já, je lhář. 

Váš Ježíš 

780. Každý den si musíte položit otázku: Schválil by Bůh moje dnešní skutky? 
Sobota, 27. dubna 2013 v 13.20 
 
Má vroucně milovaná dcero, musím vysvětlit každé jednotlivé osobě žijící dnes na této zemi 
důležitost času, který jí byl dán. Nikdy jsem nezasahoval do vůle člověka, neboť to je jeden z 
největších darů daných lidstvu a nikdy nemůže být odebrán. Na druhé straně Satan do 
svobodné vůle člověka zasahuje a od samého počátku vytrvale hledá, jak lidskou bytost 
zotročit a ukrást její duši. 

Tudíž je to svobodná vůle, která je dána člověku, kterou budou vyhledávat zlí duchové. 
Avšak i to, že dveře do mého království mohou být odemčeny, je také skrze svobodnou vůli 
člověka. Protože jste v těle, a tedy smrtelní, jediný čas, který máte k přípravě na věčný život, 
je teď. Nesmíte na to nikdy zapomenout. Musíte být vždy připraveni, neboť jak vám můj 
Otec život dal, tak ho také v každé chvíli každého dne může vzít. 

Kdybyste měli zemřít dnes, byli byste způsobilí přede Mne přijít? Víte jakých chyb a jakých 
činů jste se dopustili, a jakou nenávist jste ukázali vašemu bližnímu, která bude přede Mnou 



odhalena? Aby vám byl dán věčný život, musíte vědět, co je třeba nyní udělat, dnes, abyste 
se očistili v mých očích. 

Těm, kteří jednak mlčky přehlížejí hřích a zraňují jiné a potom se modlí a vedou život, o 
kterém říkáte, že je Mi oddán, pravím: Každou hodinu Mě vaším pokrytectvím zraňujete. 
Každým dnem se vaše duše ode Mne více vzdaluje. Musíte se řídit Desaterem přikázání 
přesně tak, jak bylo dáno mým Otcem, jinak nemůžete říct, že patříte Mně. 

Tak mnoho duší nevstoupí do nebe a mnohé musí trpět očistou, která je vyžadována, aby 
byly způsobilé vstoupit do mého království. Ale daleko více duší je uvrženo do věčné 
temnoty. Tak mnohé si uvědomí minuty po své smrti na zemi, jak urážely Boha. Jak jen jsou 
potom vyděšené a smutné. Uvědomí si, že jejich čas k pokání uplynul a že teď už je pro ně 
příliš pozdě. 

Proč nechápete, že smrt může nastat v každém okamžiku? Že když urazíte Boha, musíte se 
snažit změnit své chování, abyste našli pokoj. Jen když se vyhnete hříchu a stále zkoušíte 
zlepšit chování k druhým, potom naleznete skutečný pokoj. Máte-li v duši pokoj – což může 
přijít, jen když bojujete s hříchem a projevíte výčitky svědomí pro své zlé skutky – budete 
blíž Bohu. 

Každý den si musíte položit otázku: Schválil by Bůh moje dnešní skutky? Odpověď budete 
mít ve svém srdci. 

Váš Ježíš 

781. Slova, která vám říkám dnes, uslyšíte ještě jednou v Poslední den. 
Připomínejte si je. 
Neděle, 28. dubna 2013 v 17:40 
 
Má vroucně milovaná dcero, přicházím tě v tomto čase varovat před zradou těch, kdo jsou 
v této misi kolem tebe. Mnozí budou nuceni obrátit se k této práci zády a ty nesmíš nikdy 
běhat za nimi. Já jsem se nikdy nevnucoval těm, kteří Mě pronásledovali. Místo toho jsem 
nabídl sama sebe, jako beránek vedený na porážku, abych zachránil duše. 

Všímejte si teď, jak ti ustanovení falešní proroci, nachystaní Satanem, budou brzy vzati do 
náruče těch, kteří říkají, že jsou služebníky Boha. Jejich proroctví, všechna popírající Pravdu, 
budou použita na tvé zostuzení. Ať si nikdo ani na vteřinu nemyslí, že má poselství daná 
světu k přípravě duší na můj Druhý příchod, nebudou roztrhána na kusy. 

Má dcero, tyto překážky musíš přehlížet. Tvou poslušností tě učiním silnější, neboť čas ti není 
nakloněn, abys zajistila, že se milosti, které vylévám na lidstvo, dostanou všem. 

Moji praví proroci většinou neznají Písmo svaté, nebo proroctví, dávané světu mým 
milosrdenstvím. Nepotřebují citovat výňatky z Bible svaté, protože to po nich nežádám. Moje 
Slovo je dáno takové, jaké je. Moje Bible svatá je posvátná. Vytrhávat z ní pasáže, k podpoře 
nějakého Božího zjevení, není dovoleno. Když je poselství dáváno Mnou, prorok píše, co 
diktuji, a nikdy není žádán, aby opakoval výňatky dané světu mými apoštoly. 

Jsem větší než všichni, kteří Mi slouží. Moje Slovo je svaté. Mé dary vám jsou dávány, abyste 
připravili vaše duše, a proto všem pravým prorokům jsou dány modlitby, které rozněcují 
touhu sjednotit se s mým Srdcem. 



Pronásledování, které budeš snášet, bude pokračovat a zhorší se. A právě tehdy, když si 
budeš myslet, že už nemůžeš dál, dokážu světu moji Boží přítomnost. Trp s důstojností, moje 
maličká. Nebraň mé Slovo, bez ohledu na to, jak tě to bude pokoušet, dokonce ani tehdy ne, 
když ti předloží zlé lži. 

Ti, kteří Mě znají, budou také vědět, kdy slova nepřicházejí ode Mne, neboť Já sídlím v jejich 
srdcích. Přesto, Satan je tak vychytralý, že Mě může napodobit - s jedinou výjimkou. Nebude 
moci nikdy připustit, že jsem přišel v těle, nebo že mé Tělo je přítomno v nejsvětější 
eucharistii.  

Můj Duch nyní vzrůstá a bude se neustále pozvedat proti silám zla. Všichni démoni do 
jednoho budou usmrceni mými anděly, než nastane Poslední den. 

Moje Slova, která vám říkám dnes, uslyšíte ještě jednou v Poslední den. Připomínejte si je. 

Já jsem začátek a konec. Přicházím, jak jsem slíbil, přinést vám věčný život. Povstaňte 
všichni, kteří ve Mne věříte a přijměte Pravdu. Pojďte ke Mně. Ať vůle mého Otce panuje v 
novém nebi a na nové zemi. Radujte se, neboť přináším mír a jednotu všem, jejichž jména 
jsou v Knize živých. Má poslední smlouva byla naplněna. Má vláda přišla. Povstaňte a 
přijměte ruku Boží. 

Den, kdy uslyšíte tato Slova, bude dnem, kdy budete znát Pravdu.  

Nenechejte se oklamat, neboť jen Bůh a dary Božího zjevení vám mohou přinést lásku, pokoj 
a obrácení, které se ve světě rychle rozšíří skrze tato poselství. Ta jsou darem. Mají za cíl 
vám ukázat pravou cestu k vašemu oprávněnému dědictví. Přijměte je s laskavostí a 
díkůvzdáním ve svých srdcích. 

Váš milovaný Ježíš 
Spasitel lidstva 
 
782. Bude zavedena nová podoba kříže 
Úterý, 30. dubna 2013 v 15:40 
 
Má vroucně milovaná dcero, moje autorita se nikdy nesníží, a jako světlo slábne v husté 
mlze, bude přesto vždy zjevná, třebaže oslabena jen na mihotavé žhnutí. 

Až se svět opět změní, jak duch zla vyvolá rozdělení za rozdělením, bude to Boží Světlo, 
které vám bude dávat sílu. Moje přítomnost pocítí ti, kteří ke Mně přijdou, abych jim pomohl, 
neboť vás nikdy neopustím, zejména ne, když si budete myslet, že je všechno beznadějné. 
Nebude ti nic jiného než Pravda, která vám pomůže se s tím vyrovnat, až se dnešní zjevný 
nedostatek lásky ještě prohloubí, jak se lidská srdce změní v kámen.  

Pravda je obsažena v Bibli svaté. Je to potrava, kterou se lidé mohou živit teď i v 
budoucnosti. Velmi brzy se stane nemožným koupit Bibli, až mnoho národů, zejména v 
Evropě, budou dodržovat nové zákony, které zakážou všechny knihy k podpoře Božího Slova. 

Právě je psán dopis s pokyny všem, kteří jsou ve službě v katolické církvi. Všichni moji 
posvěcení služebníci budou brzy informováni o změnách, se sdělením, že jsou pro dobro 
církve. 

Nová pravidla se projeví novelizací, či úpravou modliteb během mše svaté a budou se zdát 
nevinná. Mnozí si nevšimnou jejich významu, ale budou se vztahovat k nejsvětější eucharistii 
a mé přítomnosti v ní.  Bude použito slovo "připomínat si" (slavit památku) a všechny církve 



budou brzy zbaveny svých cenností. Odebrání cenností, včetně zlatých svatostánků – které 
vymění za vyrobené ze dřeva a kamene – bude jedním ze znamení, že jsou nyní 
shromažďované pro nové světové náboženství. 

Kostely budou změněny uvnitř svých zdí a to bude spojeno se znesvěcením oltářů. 
Monstrance, nesoucí nejsvětější eucharistii, začnou mizet a dny, kdy má svatá hostie je 
vystavena, se budou chýlit ke konci. 

Pohrdejte teď mým Slovem a budete ronit slzy, až se ty skutky budou před vámi dít. Brzy 
nato budou pozměněny oděvy nošené mými svatými služebníky a bude uvedena nová 
podoba kříže. Tato nová ukrutnost nebude založena na jednoduchém kříži. Místo toho ukáže, 
nenápadně, hlavu šelmy. 

Prosím vás, abyste nyní shromáždili mé svaté kříže a uložili je ve svých domovech, spolu se 
svěcenou vodou. Vybízím vás všechny, abyste se pevně drželi Pravdy, o níž jsem vám řekl. 
Pak chci, abyste Mi zcela důvěřovali. Nikdy si nemyslete, že vás nechávám na milost Zlému. 
Vždy zůstanu blízko vás. Budu vylévat mimořádná požehnání na hlavy mých milovaných, 
věrných, posvěcených služebníků, abych je udržel spjaté s mým Nejsvětějším Srdcem. 

Udržujte vaše srdce blízko mému a k sobě navzájem. Utěšujte a posilujte se vzájemně, 
neboť musíte jeden druhého milovat víc než kdy jindy, před a během přicházejících časů. Já 
jsem vaše rodina. Vy patříte Mně. Zůstaneme jednotní až do času, kdy zaznějí polnice, a 
bude oznámeno, že se zjevím, konečně, v mém Druhém příchodu. Potom pocítíte radost a 
mír, který jsem vám slíbil. Pak skončí všechno utrpení. 

Váš Ježíš 

783. Hřích potratu je smrtelný hřích a ti za něj zodpovědní, budou hořet 
v pekelném ohni navěky 
Středa, 1. května 2013 v 20:25 
 
Má vroucně milovaná dcero, tento můj zásah, Beránka Božího, kterým odhaluji světu tato 
poselství, byl předpověděn. 

Vy, kteří se řídíte Slovem Božím, musíte být v pokoji, neboť nechci, abyste se [Mi] vzdálili, 
protože vás miluji. Nesmíte mít nikdy obavu o mou lásku, i když vás hřích ode Mne odděluje. 
Otevírám oči všech, kteří chtějí vidět, a mé svaté Slovo zavře oči těm, kteří odmítají přijmout 
moji ruku. Podávám vám mou ruku, moje milované děti, abych vás odtáhnul do bezpečí, 
daleko od supů, kteří touží pohltit vaše duše. 

Ode dneška uslyšíte každý den mnohohlasý křik – požadující, abyste poslouchali. Představí 
vám ďábelské lži a argumenty, zahalené do medové sladkosti. Přesvědčováním, nekonečným 
přívalem argumentů vás přimějí vyslechnout zdůvodnění ve jménu humanitárních příčin – 
které tolerují hřích – nepřestanou, dokud nepřijmete, co vás chtějí přimět spolknout. 

Potrat, vražda v očích Boha, bude vnucován všem národům jako znamení jejich vzdoru proti 
Všemohoucímu Otci, Bohu Nejvyššímu. Když omlouváte tuto krutou ohavnost, jste vinni 
strašným hříchem. Hřích potratu je smrtelný hřích a ti za něj zodpovědní, budou hořet 
v pekelném ohni navěky. 

Vám, kteří odmítáte uznat, že jde o smrtelný omyl, zbývá málo času k zajištění spásy. Neboť 
až ten Velký den přijde, bez toho, že byste se odvrátili od tohoto krutého činu, nikdy 
neuvidíte Boží tvář. 



Vražda je jedním z nejvážnějších činů vzdoru proti Bohu a bude trestána kastrací. Velké 
rozdělení v lidstvu začalo. Ti, kdo straní šelmě a tolerují vše, co vzdoruje Božímu Slovu, 
budou odděleni od svých bratrů a sester. Nepodceňujte mé varování. Přijetím potratu 
přijmete úmyslné zabití Božího dítěte. Nedokážete-li v duši nalézt výčitky svědomí, pak už Mě 
nikdy neuvidíte. Odvrhnu vás do pustiny. 

Má láska a milosrdenství mohou být velké. Odpustím nejzčernalejší z duší, ale bez lítosti je 
můj soud konečný. Můj trest je věčný. Milujte Mě a Já vás budu opatrovat. Zničte život jiné 
lidské bytosti, stvořené z lásky mého Otce, a také i vy ztratíte svůj život. 

Váš Ježíš 

784. Budou obviněni ze zločinů proti Petrovu stolci a veřejně ponižováni v mém 
svatém jménu 
Čtvrtek, 2. května 2013 v 20:07 
 
Má vroucně milovaná dcero, církev bude opuštěna mnohými v nejvyšších pozicích a mnoho 
z nich přijme nová falešná učení, která je povedou do říše temnoty. 

Ti, kteří Mi zůstanou věrni, a ti, kteří odmítnou ohavnost, budou vedeni Petrem Apoštolem, 
který první usedl na stolec v Římě. On povede mého milovaného Benedikta, který, jak bylo 
předpověděno, jim pomůže uvidět pravdu. Bude muset být svědkem hrůz, ale bude 
podporován těmi, kteří přísahali věrnost jedinému pravému Božímu Slovu. 

A tak začne schizma. Ti, kteří budou následovat falešné učení, kde Já, Ježíš Kristus, nebudu 
uctíván, budou rozsápáni šelmou a jejími démony. Moji nevinní služebníci, kteří dosud 
nepřijali má poselství, nyní přijdou, utíkajíce ke Mně pro útěchu. Má proroctví nelžou, a velmi 
brzy mnoho z těchto politováníhodných duší bude odehnáno od Svatého stolce. Budou 
obviněni ze zločinů proti Petrovu stolci a veřejně ponižováni v mém svatém jménu. 

Říkám jim: Zůstaňte klidní a buďte v pokoji, neboť když následujete Pravdu, budete 
zachráněni. Nesmíte nikdy přijmout rozbředlé učení, postrádající mou autoritu. Vy, kteří 
přijmete lži ve víře, že činíte svoji povinnost, si musíte uvědomit, že budete muset čelit 
obtížné cestě. Máte dvě volby. Zůstat v Božím Světle, nebo se obrátit zády k mým svatým 
svátostem. 

Mnozí z vás brzy jasně uvidíte, před čím jsem vás varoval. Schizma bude kruté a povstane z 
něj válka mezi Pravdou a lžemi. Ta přivede katolickou církev k pádu, dokud se nebude 
podobat hromadě kamení, ale jediná pravá církev zůstane stát zpříma, neboť moji věrní 
služebníci zbudují moji armádu zbytku. Budou bojovat až do hořkého konce, aby zachovali 
svaté Boží Slovo. 

Váš Ježíš 

785. Na předložené zdánlivě věrohodné názory bude hleděno jako na novou 
podobu katolictví 
Pátek, 3. května 2013 v 18:15 
 
Má vroucně milovaná dcero, ďábelský plán na zničení katolické církve zevnitř se již 
uskutečňuje. Všechno zasvěcené Bohu bude odstraněno a hlavy této renovované, moderní 
církve, které budou brzy viditelně představeny všem, budou liberální ve svých názorech, ale 
budou to nepřátelé Pravdy. 



Na předložené názory, zdánlivě věrohodné, bude hleděno jako na novou podobu katolictví. 
Mnozí křesťané si řeknou – co s tím mám společného? Když bude moje církev, založená mým 
apoštolem Petrem, takto rozložena, ovlivní to všechny mé následovníky. Až bude mé Slovo a 
mé učení rozškubáno, a poté vytvořeno vyhovující sobeckým zájmům lidí, byť půjde o lži, 
časem budou považované za Pravdu. 

Tyto lži, předložené světu kvůli ďábelskému zamoření, budou všechny křesťanské církve 
pokládat za přijatelné v jejich očích. Ani jediná křesťanská církev neunikne tomuto útoku – 
útoku, který byl záměrně a pečlivě plánován po staletí. 

Nemylte se, když je s mým Slovem manipulováno, Pravda bude roztrhána. Lži zamoří duši. 
Až se to stane, lidé půjdou nevědomky cestou, která skončí v beznaději. Naléhavě vyzývám 
všechny, kdo Mi nyní naslouchají, aby byli stále soustředěni na Pravdu. Nesmíte přijmout 
žádné změny, vyžadující po vás jejich přijetí jako součásti nové církve, která nepochází ode 
Mne. 
 
Váš Ježíš 
 
786. Byl to hřích pýchy, který způsobil Luciferův pád, jeho vyloučení a uvržení do 
propasti 
Sobota, 4. května 2013 v 23:35 
 
Má vroucně milovaná dcero, byť mé Slovo dosahuje k mnoha uším, přicházím varovat ty 
z vás, kteří Mi nebudou naslouchat. Čeho se bojíte? Je to mé Slovo, nebo změny, kterým 
budete muset přihlížet, jak bude očista pokračovat? Nevíte snad, že vám nepřináším nové 
učení, neboť to není nutné? Komunikuji s vámi jen proto, abych vám připomněl Pravdu. 
Tak mnozí z vás věří, že o Mně hodně vědí, ale nic jste se nenaučili. Kdo jste, že říkáte, že 
jste lepší než druzí v Božích očích, pokud jde o výklad mého Slova? Kdo jste, že si myslíte, že 
máte právo se rouhat proti Mně, a pak říkat, že Mě milujete? Nedokážete Mi zabránit 
dosáhnout k Božím dětem prostřednictvím proroků. Musíte se ptát, čím to je, že nenávidíte 
můj hlas? Jak Mě můžete milovat, když trháte mé Slovo na kusy, přestože vše, co činím, je, 
že vám pomáhám připravit se na můj Velký den? 

Člověk je velmi slabý. Dokonce i zbožné duše jsou slabé, i když jejich láska ke Mně je silná. 
Ať si nikdo nemyslí, že může kdy přijít přede Mne beze studu z hříchu ve své duši. Ani jeden 
z vás není hoden stát přede Mnou, přesto vám poskytuji milosrdenství mé lásky. Není to 
proto, že jste ji hodni, je to prostě proto, že jsem se rozhodnul vám udělit tento dar. 

Vy, kteří tvrdíte, že o Mně mluvíte s velkou učeností, a pak se zlolajným jazykem pliváte na 
mého proroka – vězte: Vaše víra vás nezachrání, když proklínáte Boží Slovo. Vaše sebe 
oslavující láska k Bohu je nesmyslná, jestli před Ním soudíte jedno z jeho dětí. Přestřihujete 
si pupeční šňůru, která vás spojuje s mým Otcem, když projevujete neúctu, hněv a nenávist 
vůči Mně. Když na Mne plivnete, stanete se slepí a už nikdy neprohlédnete. Když vyslovíte 
slova nenávisti, váš jazyk bude vyříznut. Když se postavíte a všem oznámíte svoji 
sebeoslavující znalost Boha, padnete s useknutýma nohama. Když budete mého proroka 
považovat za zlo, nebudete mít žádný život. 

Mé Slovo nikdy nezanikne; bude žít navěky. Zašlape hříšníky zkoušející vzdorovat Božímu 
milosrdenství přinášenému těmito poselstvími. Odmítněte Mne teď, a odmítnete svobodu, 
kterou přinesu, až vás přijdu konečně shromáždit do mého království. Nemáte mnoho času, 
abyste se vykoupili v mých očích před mým Velkým dnem. Nepromarněte jej hříchem pýchy. 
Byl to hřích pýchy, který způsobil Luciferův pád, jeho vyloučení a uvržení do propasti. 



Všichni, kdo ho hříchem pýchy následují – hříchem, který způsobuje tak velké oddělení od 
Boha – padnou a už nikdy nepovstanou v přítomnosti Boha. 

Váš Ježíš 

787. Nesnažte se rozumem zdůvodnit moji existenci, protože nejsem z tohoto 
světa 
Neděle, 5. května 2013 v 16:15 

 
Má vroucně milovaná dcero, bolest odloučení ode Mne, Ježíše Krista, Syna člověka, je mnoha 
lidem neznámá, ale až přijde den, kdy mé Světlo ke konci vyhasne, stane se zřejmé, jak 
bezútěšná je agonie. 

Ti, kteří Mě znají a milují, vědí, co tato bolest přináší, když hřích vytváří hradbu mezi 
hříšníkem a Bohem. 

Ti, kteří Mě neznají a ti, kteří Mě odmítají, zakusí toto odloučení během posledních tří dnů 
temnoty, kdy přítomnost Boha nebude nikde k nalezení. 

Jen tehdy, až Světlo Boží zmizí, člověk konečně pochopí, že bez Boha není života. Vše, co 
zbývá, je prázdnota, pustina a temnota. 

Já jsem Světlo, které člověk, aniž by o tom věděl, hledá každou vteřinu každého dne. 

Jak se člověk snaží najít pokoj a štěstí, bude se pokoušet je najít kdekoliv, kde si myslí, že se 
najít dají. Použije honbu za materiálním ziskem a chtivost těla, aby uspokojil potřeby, které 
nemohou být nikdy ukojeny, a bude následovat falešná náboženství, která slibují velké 
osobní uspokojení. Žádná z těchto věcí ho nepřivede do Božího Světla. 

Dokonce i ti, kteří hledají odpovědi intelektuálními prostředky a poznáním, bez toho, že by 
otevřeli svá srdce opravdové Boží Lásce, nikdy nenajdou pokoj, nebo odpovědi, které hledají. 

Přicházím ke každému, kdo Mě hledá. Mám potěšení z duší, jejichž horlivá prostota hledá jen 
moji lásku. Takové lidi zahrnu darem Ducha Svatého. Abyste ke Mně přišli blíže, musíte Mi 
zcela důvěřovat. Jen tehdy, když odevzdáte svou vůli té mé, budete moci pocítit mou 
přítomnost. Lidem, kteří se Mě pokoušejí nalézt, ale shledávají to těžké, říkám:  

Nesnažte se rozumem zdůvodnit moji existenci, protože nejsem z tohoto světa. Neoslepujte 
se k existenci věčného života. Ta vás očekává, jen když Mi dokážete důvěřovat a necháte Mě 
přijít do vašeho srdce a duše. Dám se vám poznat. Vše, co musíte učinit, je volat Mě. Musíte 
ke Mně volat brzy, neboť až má přítomnost na zemi zeslábne, bude pro vás nemožné Mě 
najít, a budete bloudit v bezmocné úzkosti a pokoušet se Mne nalézt. 

Ti, kteří si myslí, že jsou silní ve své víře a kteří věří, že jsou Mi blízko, musí vědět, jak rychle 
padnou, až nebudu ve svatostáncích budoucnosti nikde k nalezení. Až přijde tento strašný 
den bezútěšnosti, nastanou nářky beznaděje a moc šelmy bude taková, že mnohé duše 
budou příliš slabé, než aby zachovávaly mé svaté Slovo. 

Musíte prosit o mou pomoc a bude vám dána. Volejte Mě s pokorným duchem a Já vám 
odpovím. Proste Mě, abych vás ochránil, a pokryji vás mou vzácnou Krví, aby vás nic 
nezastavilo na cestě Pravdy, která vede k věčné spáse. 

Služte Mi podle své vlastní interpretace, pokud jde o to, jak byste Mi měli sloužit, a bude 
třeba být opatrní. Žijte svůj život podle mých slov a ponesu vás. Zneuctěte Mě použitím 



mého svatého Slova tím, že přivedete do utrpení ostatní, a budete trpět tou největší bolestí 
odloučení ode Mne. 

Váš Ježíš 

788. Když vám byla dána Pravda, je důležité, abyste pokračovali v šíření Božího 
Slova 
Pondělí, 6. května 2013 v 18:42 
 
Má vroucně milovaná dcero, těm, kteří Mě bez vlastní viny urazili, protože neznají mé Slovo, 
bude brzy dáno vedení, které potřebují. 

Neboť všichni, kteří znáte Pravdu mého Slova, danou lidem před 2000 roky, musíte vědět, že 
zatímco se hašteříte mezi sebou, ztrácí se milióny duší. Tak mnohé z nich, provinilé 
smrtelným hříchem, se dopouštějí těchto činů kvůli zamoření Zlým. Kdyby znaly Pravdu mého 
slibu věčného života, pak by se mnohé na těchto činech nepodílely. 

Když vám byla dána Pravda, je důležité, abyste pokračovali v šíření Božího Slova. Musíte to 
činit prokazováním lásky a úcty k životu druhých.  To znamená dodržovat přikázání mého 
Otce: "Nezabiješ". Pak je vaší povinností zajistit, aby s lidským životem se nakládalo s úctou, 
ke slávě Boží. 

Musíte připomínat ostatním tento dar věčného života v dobách, kdy víte, že ti, kteří popírají 
Slovo Boží, potřebují vaši pomoc. Vaše pomoc modlitbou a radou, může zachránit tyto duše. 
Potřebuji tolik vašeho času, moji milovaní následovníci. Musíte být velkorysí, pokud jde o váš 
čas v záchraně duší. Prosím, pokračujte v modlitbách mých modliteb modlitební kampaně, 
neboť slibuji obrácení miliónům ztracených duší, když se je budete modlit. 

Nedovolte útokům Zlého, který bude stále vrhat stín na tato poselství, aby vás rozptyloval. 
Berte tyto útoky tak, že nejsou ničím jiným, než pokusem Satana a všech ďábelských duchů, 
kteří se potulují po zemi, aby zabránili Božím dětem získat nádherné dědictví, které je čeká. 

Prosím vás také, abyste byli šlechetní srdcem a modlili se za ty, kteří se obrátili proti Mně v 
této mé poslední misi na zemi, před Velkým dnem. 

Váš Ježíš 

789. Matka Spásy: Mise, která ti byla svěřena, je posledním článkem v poslední 
smlouvě 
Úterý, 7. května 2013 v 17:00 
 
Mé drahé dítě, odhalila jsem ti během tohoto velmi mimořádného zjevení tajemství mého 
Srdce, a jak je spojeno s Nejsvětějším Srdcem mého milovaného Syna. Mé srdce bije v 
jednotě s jeho srdcem a jako Spoluvykupitelka budu pracovat, abych přivedla co nejvíce 
Božích dětí do nové éry pokoje. 

Jako Matce Boží mi byla dána moc nad šelmou a všem, kteří se dovolávají mé pomoci, bude 
udělena před ní velká ochrana. Kvůli této mimořádné moci, kterou mi dal můj Syn, bude 
během vlády šelmy uděláno vše pro zneuctění mého jména. Budou organizovány veřejné 
události k poctě mých přání sjednotit všechny Boží děti. Naneštěstí ne všechny z nich budou 
ctít Pravdu. 

Odhalila jsem Pravdu v la Salettě ve Francii a ve Fatimě v Portugalsku, ale přesto mnozí 
nechápou, co jsem vlastně vysvětlila. Brzy se předpověděná proroctví stanou skutečností a 



pak nenávist, kterou ke mně chová Zlý, se projeví ve zvláštních obřadech, které budou 
urážkou Boha. 

Můj Syn vytvořil velmi jedinečný plán, který byl propracován do všech podrobností, aby 
zajistil, že světu bude odhalena pravda o nepřátelích Boha. Všechno dělá proto, že jedině 
Pravda může zachránit lidský rod. Pokud by Boží děti následovaly lži a zapletly se do 
podvodu, zrozeného z plánu antikrista, pak se obrátí zády jak k mému Synu, tak ke své 
vlastní spáse. 

Mé dítě, mise, která ti byla svěřena, je posledním článkem v poslední smlouvě, kterou můj 
Syn musí naplnit v poslušnosti k mému Otci, Bohu Nejvyššímu. Bude to nástroj, kterým 
budou duše zachráněny ze sevření Satana a jeho armády zla na zemi. Kvůli tomu nenávist, 
která je ti projevovaná skrze slova, skutky a činy jiných lidí, bude krutá a prudká. Hněv 
namířený proti tobě bude jako žádný jiný a musíš pochopit, že se to dá čekat. V těchto 
časech se práce mého Syna setká s hořkým odporem a On i jeho církev na zemi budou 
muset zakusit poslední ukřižování před tím, než se uskuteční vzkříšení, slíbené všem, kteří v 
mého Syna věří. 

Nenávist je skutečná a Zlý proti tobě obrátí dokonce i mysl vybraných duší a vizionářů, mé 
dítě. Nermuť se kvůli sobě, ani kvůli těmto duším, protože utrpení mého Syna je desetkrát 
horší. Je to můj Syn, Spasitel a Vykupitel lidstva, který zemřel za hříchy lidí, který je stále 
ještě nenáviděn s vášní, zrozenou z hněvu a řízenou Satanem. Je to můj Syn, kdo je 
předmětem takových útoků a když ti vmetou urážky do tváře, mé dítě, bičují Ho zase znovu. 

Musíte všichni povstat a dělat, co vám říká můj Syn, protože jste byli vybráni, abyste tvořili 
jeho armádu zbytku. Když trpíte v jeho jménu, je to pro slávu Boha a ke spáse lidstva. Až se 
nové nebe a nová země sjednotí, takové utrpení přestane a všichni budou zpívat Bohu 
chvalozpěvy. 

Vaše milovaná Matka 
Matka Boží 
Matka Spásy 
 
790. Mor se rozšíří více než AIDS 
Úterý, 7. května 2013 v 20:35 

Má vroucně milovaná dcero, jak jsi byla rozrušená a nechala ses vzdálit mému zraku v 
posledních dvou dnech. Cožpak nevíš, kdo způsobil toto odvedení pozornosti? Tím, že jsi 
chyběla jen jeden den na eucharistické adoraci, byla jsi uchopena a pohaněna v mém jménu, 
bez toho, že by ses chránila, jak jsem tě poučil. Mou instrukcí je, že budeš stále, každý den, 
přicházet přede Mne a modlit se nejsvětější růženec, aby tě má Matka mohla pokrýt 
ochranou, kterou v této práci potřebuješ. 

Mnozí Mně nablízku získají sebedůvěru přivádějící je k víře, že není utrpení, které by je 
zastavilo v dokončení mojí mise. Možné to však bude jen tehdy, pokud budete volat, abych 
vás vedl. 

Má dcero, brzy uvidíte začátek moru, až můj Otec uvrhne na zemi trest na národy, které Ho 
urážejí a umožňují zlo a nespravedlnost dopadat na chudé a nevinné lidi. Tento mor bude 
vidět na tváři a rány se nezhojí, až do konce Velkého trestu. Tento mor se rozšíří více než 
AIDS a bude jednou z prvních známek přicházejícího Trestu. Ten pak bude následován 
hladomorem na jedné třetině země a budete mu svědky během panování antikrista. 



Až se antikristova vláda rozprostře jako pavučina, bude provázena řadou trestů, vylitých do 
čtyř koutů světa rukou mého Otce. Boží zásah pomůže zastavit duše před polapením šelmou 
mocí antikrista. Jeho následovníci budou trpět mučivým trestem a ten bude viděn na jejich 
obličejích zasažených morem. Neujdou přísnému trestu oni, ani ti, kdo uskutečňují ďábelský 
podvod v mé církvi na zemi. 

Toto varování dávám pochybovačům o spravedlnosti z mé ruky k pochopení, že lidé budou 
trpět, tak jako trpěli za dnů Noe, pokud se budou k Bohu obracet zády. 

Poslední urážka mého Otce hříchem války a potratů přivolá na lidstvo jeho největší trest. 
Život nenarozeného dítěte, vzatý tak krutě a bez lítosti, bude potrestán smrtí těla i smrtí 
duše. 

Váš Ježíš 

791. Mým největším přáním je, abyste vyhledali duše mladistvých 
Čtvrtek, 9. května 2013 v 22:45 
 
Má vroucně milovaná dcero, moje láska k mladým lidem všech národů, barvy kůže a víry, 
kteří Mě neuznávají, je věčná. Můj žal pro tyto moje malé duše je hluboký. Mělo by se za ně 
modlit, zejména nyní. Vnořím je do svého milosrdenství bez váhání, pokud Mě budete prosit 
touto modlitbou modlitební kampaně (106): 

O milosrdenství pro mladistvé, kteří neuznávají Boha 

"Drahý Ježíši, vezmi pod tvou ochranu duše Božích dětí, které Tě neznají, které neuznávají 
tvou lásku a které nepřijímají tvůj slib. 

Vylij na ně tvou milost obrácení a dej jim věčný život. 

Buď milosrdný ke všem, kteří nevěří v tvou přítomnost a kteří se nesnaží o lítost za své 
hříchy. Amen." 

Má milovaná armádo zbytku, mým největším přáním je, abyste vyhledali duše mladistvých, 
agnostiků a těch, kteří nevěří v Boha. To jsou vaše priority. Prosím vás, abyste přitáhli 
všechny národy, víry, barvy kůže a náboženství do mé ochrany. Když Mi přivedete takové 
duše, dám jim velké dary a slib jejich spásy. 

Je důležité, abyste nezanedbali ty, kteří se nezajímají o svou spásu. Jsou to ztracené duše, 
po kterých toužím a které budu následovat do každého koutu, každé štěrbiny a každé země, 
dokud je nebudu moci přitáhnout do mého království. 

Nezapomeňte na tuto prosbu. Nezapomeňte, že mou touhou je dosáhnout k těm, kteří Mě 
neznají i k těm, kteří Mě chtějí poznat. 

Váš Ježíš 

792. Jediná voda nutná k přežití Božích dětí bude pocházet ze stromu života 
Pátek, 10. května 2013 v 16:40 

 
Má vroucně milovaná dcero, požehnaní jsou ti, kteří odpovědí na pravé Slovo Boží, neboť 
budou první, kteří povstanou a vstoupí do mého nového království. 

Ti, kterým nebylo dáno mé svaté Slovo, včetně zemí, kde jsem odsuzován, jsou první duše, 
na které musím dosáhnout. Od narození byly nikoliv vlastní vinou vychovávány k popírání 
Boha, Tvůrce a Stvořitele všeho, co je. Budu se snažit je touto misí obrátit a slibuji, že 



jakmile jim, během Varování, bude ukázána Pravda, budou rychle vtaženy do mého 
milosrdenství. Neopustím nikdy ty, kteří byli oklamáni falešným učením, neboť jsou bezmocní 
a potřebují moji lásku a milosrdenství. 

Mou touhou je, aby se moji následovníci nyní připravili stoupat po žebříku, aby se připravili 
na dlouhý a těžký výstup k duchovní dokonalosti. Ti z vás, kteří byli požehnáni darem 
rozlišení mým hlasem, obsaženým v Knize Pravdy, mají ke Mně povinnost. Musíte udělat 
toto: Použijte dar, který jsem vám dal, abych vás připravil na duchovní dokonalost, která je 
od vás vyžadována, nyní, když buduji svou armádu zbytku na zemi. Vaší odpovědností je 
pomoci těm, kteří jsou slabí, příliš pyšní a příliš tvrdohlaví, než aby přijali mou ruku 
milosrdenství. Skrze vás budu moci poskytnout všem duším, včetně mého milosrdenství 
nehodných, potřebnou spásu pro věčný život v mé slávě. 

Ó, jak je úžasné moje nové království. Kdybyste je jen mohli vidět, ani jeden z vás by nikdy 
nevyslovil jediné slovo proti Mně. To bude váš nový domov, místo, kde vy a vaše rodina 
budete užívat věčnou extázi, pokoj, lásku a radost a věnovat se všemu, co je stvořeno mým 
Otcem pro vaše štěstí. Myslete na něj jako na nové obydlí, podobné ve způsobu, jakým byla 
stvořena země, kromě toho, že tato nová nebesa a nová země nebudou mít moře. Jediná 
voda nutná k přežití Božích dětí, bude vycházet ze stromu života, odkud bude udržován 
všechen život. 

O každou potřebu bude postaráno a láska bude přítomná v takové hojnosti, že žádná 
nespokojenost nebude existovat. Smíchu, lásky, radosti, barev a příjemných věcí, které za 
svého času na zemi žádný člověk nikdy neviděl, bude hojnost.  Štěstí, které je mimo vaše 
pozemské chápání, bude darem každému, komu je dán klíč k mému království. 

Život, který leží před vámi, je ozdoben velkými dary a vy budete žít ve stálém stavu pokoje s 
láskou ke Mně. Budu vládnout v jednotě se všemi Božími dětmi a ani jednomu z vás nebude 
nic chybět, tak velká je moje láska. Je to jediný život, o který musíte usilovat, protože po 
Velkém dnu, kdy pro vás přijdu, žádný jiný život nebude existovat. 

Váš Ježíš 

793. Počet zázraků, které jsem slíbil světu mými modlitbami modlitební kampaně, 
bude narůstat 
Sobota, 11. května 2013 v 20:20 
 
Má vroucně milovaná dcero, je jedno, zda musíš snášet bolest kvůli tomu, jak jsi odmítána 
kvůli Mně, protože moje Slovo nikdy nezanikne. Ono povstane a stane se hlasitější, dokud 
jako mocný vichr nezesílí, až se zvuk mého hlasu rozezní jako burácení hromu napříč zemí. 
Bude jen velmi málo lidí, kteří neuslyší můj hlas, a dokonce i ti, kteří Mě odmítají, budou i 
nadále o Mně mluvit. Shledají, že je nemožné si jej nevšimnout. 

Jako každé dítě je přitahováno k té, která je zrodila, děti Boha, včetně těch, které Ho 
odmítají uznat, budou k Němu přitahovány, neboť si nemohou pomoci. Jako novorozeně 
spojené se svou matkou, každé Boží dítě rozpozná své vlastní dotykem, zvuky a vůní. Boží 
děti pocítí, když se Boží přítomnost dotkne jejich duší. Stejně tak jako Já znám své vlastní, 
tak také ti, kteří Mě milují, odpovědí na mé volání. 

Má dcero, svatá vůle Boží je mocná a zvítězí nad všemi, kteří kladou odpor Božímu Slovu. 
Když ucítíte, že je příliš mnoho odporu a příliš mnoho nenávisti vůči této misi, musíte vždy 
najít útěchu v mém slavnostním slibu. Ve slibu zachránit všechny duše, aby můj Nový ráj 
mohl být nabídnut lidstvu brzy a s tak malým utrpením, jak je to jen možné. Utrpení může 
být zmenšeno modlitbami mé armády zbytku, protože jsem jí odkázal mimořádné milosti. 



Počet zázraků, které jsem slíbil světu mými modlitbami modlitební kampaně, bude narůstat a 
mnozí budou svědky uzdravení a obrácení. Skrze tyto zázraky se nechám poznat dokonce i 
těm nejzatvrzelejším skeptikům. Skrze modlitby modlitební kampaně bude ukázáno 
služebníkům křesťanských církví mé milosrdenství a mnohým z nich bude brzy dán důkaz o 
pravosti těchto poselství. 

Má vůle bude vykonána a nikdo ji nezastaví. Mnozí se postaví proti mé vůli, budou vykřikovat 
urážky proti mému Slovu a plivat na tebe, má dcero, ale jejich nenávist vymizí a brzy otevřou 
svá srdce, neboť už nebudou pochybovat, že je to jejich Pán, který je volá. Já jsem nádoba, 
ve které budou očištěni. Budu to Já, kdo jim dá jedinou možnou ochranu před antikristem. 
Musí vyhledat moji ochranu a Pečeť živého Boha musí být dána co nejvíce duším. 

Naslouchejte mým instrukcím a všechno bude dobré. Ignorujte má varování a pokoušejte se 
sami bojovat s nespravedlností, která bude široce rozšířená, až svět bude ovládat ruka 
šelmy, a nebudete dost silní. Přijměte mé dary a zůstanete pevní, bezpeční ve vědomí, že 
ochraňuji vás, vaši rodinu a přátele. 

Váš Ježíš 

794. Moje Slovo je konečné. Je definitivní. Nemůže být jiné Slovo. 
Pondělí, 13. května 2013 v 16:38 
 
Má vroucně milovaná dcero, má armáda zbytku poroste v tomto čase velmi rychle a rozšíří se 
do padesáti osmi národů. Budou mezi vámi vůdci a musíte se sjednotit, ať už jste kdekoliv, 
tvorbou modlitebních skupin Ježíš lidstvu. 

Nejdříve přiveďte do vašeho stáda všechny, kteří Mě následují, a pak se vydejte přitáhnout 
všechny, kteří následují různá učení. Nemohl bych nikdy dát přednost jedné duši před jinou. 
Přeji si, abys mluvila ke všem, kteří ve Mne nevěří, a slibuji ukázat jim Pravdu během 
Varování. Shledají obtížným Mě popřít, neboť uchvátím jejich duše způsobem, který je 
překvapí a ohromí. Můj Duch Svatý sestoupí na každý národ, kde budou ustanoveny mé 
modlitební skupiny. 

Znásobím množství zázraků, jichž jste už byli svědky tam, kde jsem uzdravil mysl, ducha 
i těla ubožáků a nemocných mezi vámi. Poznáte Mě podle mé přítomnosti, kterou jsem vložil 
do těch, kteří Mě žádají o přízeň. Jste vskutku požehnaní – vy, děti této generace, kteří jste 
byli v takovém množství vybráni, abyste užívali věčný život v mém království, jenž nemá 
konce. Smrt bude vámi poražena. Zlo bude pohlceno silou vaší vytrvalosti a hřích nebude 
dále ničit vaše duše. 

Mé děti, je třeba udělat ještě hodně práce. Dovolte Mi vést vás skrze mé modlitby modlitební 
kampaně, protože otevřou vaše oči k Pravdě. Jakmile budete moci vidět Pravdu, budete ve 
svých srdcích vědět, co dělat. Jen drobná rada – odmítnou-li vámi předávanou Pravdu, 
zůstaňte zticha.  Modlete se za tyto duše, aby jim byla také dána milost přijmout Knihu 
Pravdy. 

Mé Slovo je konečné. Je definitivní. Nemůže být jiné slovo. Kdokoliv tvrdí, že mluví v mém 
jménu od doby této mise, započaté v listopadu 2010, nemá právo tak činit, neboť nepřichází 
ode Mne. Proroci, kteří přišli předtím, a kteří také mluví v mém jménu, jsou požehnaní a 
budu je stále ochraňovat. Můj hlas promlouvá k světu těmito poselstvími. Má milovaná 
Matka, Neposkvrněná Panna Maria, také mluví ke svým vizionářům, a také její mise je Mnou 
požehnána. 



Vězte, že Satanova armáda zahrnuje množství falešných proroků, kteří mluví se sladkostí v 
hlase. Konejšiví, láskyplní a přetvařující se s prázdnými sliby, vám řeknou přesný opak toho, 
co vám říkám Já. Vězte, že jen můj hlas vám poví Pravdu. Jen můj hlas vám poví o 
přicházejících událostech, které se skutečně stanou. Nikdo další nemůže, ani nebude mít 
právo mluvit za Mne, Ježíše Krista, nebo mého milovaného Otce. 

Ať vám toto odhalení přinese útěchu a vězte, že jen Nejsvětější Trojice mluví tímto 
způsobem, s ohněm, který zažehne všechny duše zbavené pýchy a plné pokorné lásky ke 
Mně. 

Váš Ježíš 

795. Ti, kteří se řídili Božím Slovem daným proroky přede Mnou, byli prvními, kdo 
na Mne plivali 
Úterý, 14. května 2013 v 21:00 
 
Má vroucně milovaná dcero, těm, mezi mými stoupenci, kteří trpí kvůli své víře v tato 
poselství z nebes, musím říct toto: 

Jakkoliv je vaše utrpení těžké, musíte vědět, že jste byli požehnáni mým darem, který jsem 
vám dal, aby vám pomohl otevřít oči k vnímání Pravdy. Špatné zacházení, které budete 
muset snášet v mém jménu kvůli vaší věrnosti k těmto poselstvím, přijde od těch, kteří jsou 
vám blízcí. Zvláště mnozí moji posvěcení služebníci, kteří odmítají Mě hledat skrze toto mé 
svaté Slovo, vám způsobí nejvíce bolesti. Budete pomlouváni, znevažováni, postihováni, 
kritizováni a zesměšňováni, a přesto tito stejní lidé budou tvrdit, že mluví v mém svatém 
jménu. 

Musíte snášet tuto bolest, stejně jako moji apoštolové a stoupenci ji museli vydržet. Během 
času mého pobytu na zemi jsem byl vyhnán z Božího chrámu. Moji stoupenci byli varováni, 
aby se ode Mne drželi daleko, jinak čelili vykázání z církve, pokud by se Mnou byli spatřeni. 
Když promlouvali mým svatým Slovem a rozšiřovali mé učení, bylo jim vyhrožováno a v 
některých případech byli bičováni. Byl z nich udělán odstrašující příklad. Ti, kteří se řídili 
Božím Slovem, daným proroky přede Mnou, byli první, kteří na Mne plivali. Jejich hněv byl 
způsoben skutečností, že jsem mluvil Pravdu, neboť Pravdu nechtěli slyšet. Polekala je a byla 
jim nepříjemná. 

Naplnění mocí Ducha Svatého, byli moji apoštolové po mém nanebevstoupení nenáviděni 
mnohými, kteří se účastnili pobožností v chrámech. A i když jejich utrpení bylo velké a křik 
odpůrců v jejich přítomnosti hlasitý, nezáleželo na tom. 

Nic nemůže zabránit šíření mého Slova. Žádný hlas nebude dost silný. Žádný důvod nebude 
dostatečný. Žádný jed nebude dost silný. Moji moc nelze překonat. Můj Duch Svatý přitáhne 
miliardy duší do bezpečí mého Nového ráje. Všechny hlasy nespokojených budou utišeny a 
všechen odpor bude potlačen, neboť zásah mého Otce zajistí, že trní a balvany, znečišťující 
cestu Pravdě, budou vyhlazeny. 

Zůstane jen můj hlas. Bude jediným hlasem autority, který přetrvá, a potom přijde Velký 
den. 

Váš Ježíš 

796. Můj zásah k záchraně lidstva započal a rychlost mých činů bude zřejmá všem 
Středa, 15. května 2013 v 16:40 
 



Má vroucně milovaná dcero, Duch Boží je vyléván na zemi tak, jako nikdy předtím. 

Abych připravil mé drahé děti na můj Nový ráj, který na ně čeká, zahaluji je Duchem Pravdy. 
Někteří Ho přijmou s otevřenou náručí a budou vděčni za takové požehnání. Jiní odmítnou, 
protože neotevřou svá srdce. 

Můj velký zásah k záchraně lidstva započal a rychlost mých činů bude zřejmá všem. Zázraky, 
dovolené Mnou, vaším Všemohoucím Otcem, budou široce rozšířené a diskutované.  Způsobí 
mnohá obrácení. Potom, právě tak, jako se rozšíří Duch mé Lásky, vzroste počet činů Zlého a 
jeho přívrženců. 

Moje ruka zastaví ďábelské skutky těch, kteří chtějí rozpoutat války, nemoci, vraždy a potraty 
mých dětí. Moje ruka dopadne i na ty, kdo trýzní věrné následovníky mého milovaného Syna 
i na ty, kteří se snaží zrušit jeho přítomnost v nejsvětější eucharistii. 

Slyšte nyní mé volání. Všechny mé děti budou přitahovány k mému milosrdenství. Ti, kteří 
odmítají mého Syna, odmítají Mne. Ti, kteří urážejí mého Syna, nemohou přijít ke Mně. Ti, 
kteří odsuzují jeho učení a překrucují Pravdu, odmítají moji existenci. Nemůžete vytvářet své 
vlastní zákony a být zároveň Mně poslušní. Ani nemůžete tolerovat hřích a očekávat, že 
uvidíte mou tvář. 

Pokud se rozsah hříchu nezmenší, potrestám národy zodpovědné za hříchy, které Mě urážejí. 
Právě tak jak můj Duch Svatý neúnavně pokračuje, tak můj zásah bude bránit i šíření hříchu. 

Všechny tyto změny uvidíte současně. Brzy nato, kdy můj Syn skrze jeho církev a učedníky 
vyzkouší vše pro šíření Pravdy, sestoupí na lidstvo velké milosrdenství mého Syna. Potom, 
zanedlouho, přijde Den Soudu. 

Připravte se nyní, mé děti, neboť tento den může přijít kdykoliv. Jen ti, kteří jsou poslušní 
mých Přikázání a projeví lítost nad svými hříchy, mohou být a budou zachráněni. 

Váš milovaný Otec 
Bůh Nejvyšší 
 
797. Láska přichází jen ode Mne. Ne však nenávist. 
Čtvrtek, 16. května 2013 v 15:30 

Má vroucně milovaná dcero, bude to mocí lásky, že lidstvo může být a bude zachráněno. 
Láska, o které mluvím, je Boží láska, která plyne do srdcí lidstva. Boží láska je přítomná v 
srdcích všech jeho dětí, včetně těch, kteří Ho odmítají. Bude to vaše vzájemná láska jedněch 
k druhým, která vás podpoří během zkoušek, které leží před vámi. Prokažte lásku i soucit k 
vašemu bližnímu, buďte laskaví k chudým, slabým a bezmocným a udělám vás mými na 
věčnost. 

Ti, kteří zacházejí tvrdě s ostatními, způsobují bolest těm, jimž vládnou, šíří klepy plné zášti, 
budou jako prázdné nádoby, které Mi nemají co nabídnout. Musíte se vždy řídit mým učením. 
Láska přichází ode Mne. Ne však nenávist. Ti, kteří říkají, že Mě uctívají a mluví špatně o 
ostatních, ačkoliv prohlašují, že zachovávají mé Slovo a brání mé jméno – Mě neuctívají. 
Urážejí Mě a jejich hanba se stane zřejmou ve Velký den. Nikdy ani na okamžik se 
nedomnívejte, že můžete žít bez lásky k ostatním ve svých srdcích, neboť když nemáte lásku 
pro jiné, pak popíráte dar, který je dán svobodně všem Božím dětem. Pokud Mě opravdu 
milujete, budete zacházet s jinými s láskou a úctou. Jste-li k ostatním krutí, mluvíte o nich 
špatně nebo je nespravedlivě kritizujete, potom odmítáte lásku, kterou jsem vám udělil. Na 



jejím místě je nenávist. Nenávist k jinému člověku přichází od Satana. Když dovolíte nenávisti 
zatvrdit vaši duši, vzdálíte se ode Mne a budete v duši hluboce rozrušeni. 

Když milujete jiného v mém jménu, dáte to najevo svými slovy, skutky a projevy soucitu. 
Láska Boží, žitá podle jeho přání skrze jeho děti, může zachránit lidstvo. Láska vítězí nad 
zlem. Satanova moc je zničena v okamžiku, kdy projevíte lásku ostatním, kteří se k vám 
chovají špatně. Musíte se velmi snažit, abyste dovolili lásce vás zahalit a mohli šířit tuto 
velkou milost k ostatním. 

Láska plodí lásku v druhých. Láska přináší život. Láska přináší odpuštění. Láska ničí zlo. Bez 
lásky bude zlo vzrůstat. 

Váš Ježíš 

798. Svět se bude radovat, protože současně s mou církví v Římě budou podťaty 
i židovské národy 
Pátek, 17. května 2013 v 14:02 
 
Má nejdražší dcero, v důvěrnosti ti odhaluji mou bolest a zármutek, když opět prožívám 
smrtelnou úzkost, zase celou znovu, kterou jsem snášel v Olivové zahradě. 

Tehdy byla má bolest, vyvolaná Zlým, který Mi ukázal vize budoucnosti, způsobené 
pohanstvím, které ve vaší době zachvátilo zemi. Poznal jsem tehdy nenávist, která, stejně 
jako můžete vidět dnes, existuje vůči Mně, Ježíši Kristu, ve světě. 

Moje utrpení je umocněno skutečností, že lidstvo ještě plně neporozumělo oběti, kterou jsem 
vykonal pro jejich duše. Moje ukřižování přineslo spásu všem generacím, včetně vaší 
v dnešním světě. Má bolest je v této době velká a mé utrpení se projevuje v tobě, má dcero, 
a v dalších obětujících se duších, abych mohl zachránit nejvíce zpustošené mezi vámi. 

Prolévám hořké slzy a mé Srdce se dme, jak je ve vašich zemích hřích šířen zákony, kterými 
bude nevinným duším vnucováno pokušení.  Nejen, že budou mít pocit, že hřích může být 
omluven, protože zákony jejich zemí jej tolerují, ale budou také obviňováni z porušení 
zákonů ve svých zemích, budou-li zachovávat mé svaté Slovo. 

Ó, jak jste oklamáni. Jak daleko jste ode Mne zbloudili. Jak velice jste Mě urazili. Vy, 
odpovědní za hlásání mého Slova, slyšte Mě. Vaše povinnost je vždy hlásat mé svaté Slovo. 
Váš slib je být poslušen mému Slovu a mému učení, jak bylo dáno při ustavení mé církve na 
zemi. Neodchylte se nikdy od Pravdy. Připravte si duše, neboť brzy budete proti své vůli 
přinuceni zapřít Mě ve svátosti. Musíte být stále bdělí kvůli velkým změnám, které leží před 
vámi. 

Volám k celému lidstvu, odpovězte na můj hlas, hlas lásky, hlas vašeho Pána. Už brzy Mě 
uvidíte. Potom vám budou odstraněny pavučiny z očí a Pravda bude jasná. Na úsvitu dne 
mého milosrdenství musíte vědět, že můj Druhý příchod nastane velmi brzy poté. A zatímco 
toužím, aby se všichni z vás ke Mně obrátili, pláču zármutkem pro ty duše, které jsou pro 
Mne ztracené. 

Musím varovat vás, kteří se Mě pokoušíte zastavit v záchraně duší, že vás potrestám, budete-
li dál vzdorovat Božímu Slovu. Ne ve vztahu k těmto poselstvím, třebaže jsem smutný z toho, 
že Mi nebudete naslouchat, ale pro odstraňování mého Slova z vašich národů. 

Světlo bude bojovat s temnotou. Světlo Boží vás udržuje naživu. Temnota vás ničí. Moje 
Světlo bude stále jasnější a jasnější, než bude zrušena moje nejsvětější eucharistie. Pak bude 



slábnout. Moje církev se potom začne rozpadat a bude to vypadat, že umře. Svět se bude 
radovat, protože současně s mou církví v Římě budou podťaty i židovské národy. Bude to 
největší podvod, jaký lidstvo postihne a ty, kdo přijmou tuto odpornou podobu pohanství, 
smetou přívaly vod. A potom, až ohně očistí zem, moje církev opět povstane v plné slávě. 
To bude konec hříšníků, kteří odmítají moji ruku, ale také začátek věčného života pro ty, 
kteří Mě milují. 

Váš Ježíš 

799. Bude jim ihned odpuštěno, najdou-li odvahu Mě zavolat, abych jim pomohl 
dostat se z jejich bídy 
Pátek, 17. května 2013 v 23:50 
 
Má vroucně milovaná dcero, musíte vědět, že všichni hříšníci, zejména ti, kteří se dopustili 
strašných věcí, musí přijít ke Mně. Toužím po jejich pozornosti a chci je přivést do mého 
Srdce, protože je miluji. Bude jim ihned odpuštěno, najdou-li odvahu Mě zavolat, abych jim 
pomohl dostat se z jejich bídy. Nesmí se Mě nikdy bát, neboť jsem vždy milosrdný. Jsou Mi 
blíž než ti, kteří tvrdí, že Mě na zemi zastupují, ale jsou to pokrytci, stejně jako byli farizeové. 

Podejte Mi ruku. Nezáleží na tom, čeho jste se dopustili, sestoupím na vás. Moje modlitba, 
kterou vám teď dávám, vás přivede do mého Srdce a budu sídlit ve vás – a budete 
zachráněni. 

Modlitba modlitební kampaně (107):  

Zachraň mě před pekelným ohněm 

"Ježíši, jsem strašný hříšník. 

Svými činy jsem způsobil zoufalá utrpení jiným. 

Proto se mě všichni straní. 

Nestrpí mě už nikde na zemi. 

Zachraň mě z této pustiny a chraň mě před sevřením zla. 

Dovol mi se kát. 

Přijmi mou lítost. 

Naplň mě svou silou a pomoz mi vyjít z hlubin zoufalství. 

Předávám Ti, drahý Ježíši, mou svobodnou vůli, abys dělal se mnou, co si přeješ, abych tak 
mohl být zachráněn od pekelného ohně. Amen." 

Jdi mé dítě v pokoji, neboť neopustím nikdy ty, kteří Mě prosí o milosrdenství. 

Váš Ježíš 

800. Je-li přítomen Duch Svatý, rozšíří se jako oheň a rozmnoží Boží Slovo 
mnohými jazyky 
Sobota, 18. května 2013 v 13:16 
 
Má vroucně milovaná dcero, dar Ducha Svatého bývá velmi často nepochopen. Je to vzácný 
dar a je vyléván na lidstvo z Boží velkorysosti.  Je dáván s velkou láskou všem, ale ne každý 



jej přijme. Ne každý je schopen přijmout tento dar. Ti, kteří věří, že si tento dar zaslouží, 
protože říkají, že Mě znají a kteří jsou po všech stránkách vzděláni v teologii, nejsou nutně 
připraveni přijmout tento nejsvětější dar. 

Moje milovaná Matka musela mým apoštolům trpělivě vysvětlovat po dobu deseti dnů ve 
večeřadle důležitost pokory. Bez pokory nemůžete být naplněni tímto darem z nebes. Někteří 
z mých apoštolů si mysleli, že jako vybraní stoupenci byli lepší, než obyčejní lidé, protože ke 
Mně byli blíže, a že jiní by měli bezděčně padat k jejich nohám. Ale, samozřejmě, to není to, 
co jsem je učil. Má Matka strávila mnoho hodin tím, že jim vysvětlovala, jak pýcha může 
bránit Duchu Svatému vstoupit do jejich duší. 

Když Duch Svatý vstoupí do duše, přináší s sebou mnoho darů. Může to být dar poznání, dar 
jazyků, dar moudrosti, dar lásky, dar uzdravování, nebo dar proroctví. Pokud jde o mé 
apoštoly, ti si brzy uvědomili, jakmile dostali tento dar, že nikdy nemohou dovolit hříchu 
pýchy, aby potom poskvrnil jejich misi. Neboť jakmile pýcha zasáhne osobu, která dostala 
dar Ducha Svatého, Duch Boží zmizí a na jeho místě se usadí duch temnoty. 

Temná duše nemůže vylévat Světlo Ducha Svatého na ostatní. Může šířit jen temnotu. 
Temnota ducha oklame ostatní. To je zvlášť ošidné, když to přichází od někoho, na něhož je 
pohlíženo jako na svatého stoupence nebo znalce mých učení. Vše, co z toho vzejde, je 
nenávist, neklid a pocit beznaděje. 

Abyste dostali dar Ducha Svatého, vaše duše musí být očištěny a oproštěny od hříchu pýchy, 
jinak vám nebude nikdy udělen. Je-li Duch Svatý přítomen, rozšíří se jako oheň a rozmnoží 
Boží Slovo mnohými jazyky. Vyvolá uzdravení mysli, těla i ducha a přinese s sebou moudrost, 
která může pocházet jen od Boha. Rozšíří obrácení po celém světě. 

To pak bude ovoce, podle něhož poznáte, že Duch Svatý je přítomen. Hojnost každého 
možného daru, včetně zázraků z nebe se nyní vyjevila v Knize Pravdy pro dobro všech – v 
Knize, slíbené lidstvu pro tyto časy. Přijměte ji s laskavým srdcem a vzdejte díky Bohu za 
jeden z posledních darů z nebes před Velkým dnem. 

Váš Ježíš 

801. A pak, právě když na Mne zapomenou, má církev vstane z mrtvých, stejně 
tak, jako Já 
Neděle, 19. května 2013 v 08:08 
 
Má vroucně milovaná dcero, v mém Novém ráji smrt už nebude mít nad dětmi Boha, které 
Ho milují, žádnou moc. 

Žel, tato poselství zbytečně vystraší ty, kteří se obávají, že budou čelit smrti, až bude tato 
země odstraněna ve prospěch nového nebe a nové země. Není to pravda. Těm, kteří najdou 
u Mne přízeň a přijmou moji ruku milosrdenství, bude dán dar života. Potom, co se uskuteční 
Varování, dokonce i ateisté, nevěřící, ne-křesťané a lidé každé víry se obrátí ke Mně a 
přijmou můj dar. To bude potom, co porazím šelmu, neboť dám věčný život miliardám duší, 
které žijí ve světě. 

Hřích, který šelma přivedla k Adamovi a Evě, přestane existovat. Mé milosrdenství ji 
přemůže. A právě tak, jako hřích ničí tělo, mé Světlo přinese lidstvu věčný život. Smrt, 
nemoc, stáří už nebude v mém Novém ráji více existovat. Mé vybrané děti – jsou jich 
miliardy – budou mít dokonalé tělo a duši v jednotě s Boží vůlí mého Otce. 

On, můj Otec, dal věčný život Adamovi a Evě, a oni jej odmítli. A tak jim a všem jejich 
potomkům byl odepřen dar ráje a věčného života. To se nyní konečně změní. Můj život, smrt 



a zmrtvýchvstání se musí nyní, v této poslední části mé smlouvy, znovu zopakovat. Má církev 
byla, stejně jako Já, pronásledována a nyní vytrpí nemilosrdné bití, bolestivý útok a zdánlivě 
zdrcující porážku. A až bude ukřižována a odvržena, bude se zdát, že je spálena a 
zapomenuta. 

Pohanství bude vzkvétat. Ale protože bude ovlivňováno a vedeno Zlým, bude opatrné, aby se 
nepředvedlo v pravých barvách. Bude představeno světu jako nová forma sociální 
spravedlnosti – nová forma humanismu, kdy všechny potřeby lidí budou zajištěny. Tyto 
potřeby budou zahrnovat právo hřešit, ale na tyto hříchy bude pohlíženo, ve vzdoru proti 
Bohu, jako na morální práva člověka. 

Jak odporné pro Mne, Ježíše Krista, bude toto bezbožné jednotné celosvětové náboženství. 
Nejen že se ke Mně obrátí zády, ale zahrne také satanské symboly na místech, kde bude 
vystaven můj kříž, tím nejkomičtějším způsobem. Moje hostie bude odstraněna. Na oltářích 
kostelů bude prováděn jiný druh oběti. Bude to šelma, kterou budou otevřeně uctívat, a ta 
jim, na oplátku, dá mnoho sil. Proto mnozí uvěří, že ti, kteří vládnou nad touto ohavností, 
budou mít zázračnou moc. A i když jim může připadat, že následují dobrou a řádnou církev, 
nesklidí nic, než temnotu. 

V kostelích, které byly postaveny k uctívání Mne, Ježíše Krista, uvidíte oslavy a obscénní 
chování, ale Já nebudu přítomen. A pak, právě když na Mne zapomenou, má církev vstane z 
mrtvých, stejně tak, jako Já. Znovu ožije na veřejných místech. Pak shromáždím všechny 
moje děti, které zůstaly věrné mému Slovu a ty, jejichž oči byly otevřeny Pravdě. Potom 
spolu s těmi, kteří očekávali Velký den, ale jsou mrtví, vystoupíme do Nového ráje. 

Ti, kteří Mě odmítnou i potom, až udělám vše pro záchranu jejich duší, budou zavrženi. 
Tehdy začne má vláda a bude vytvořeno království, které Mi slíbil můj Otec.  

Vůbec se nebojte budoucnosti, neboť jen mé nové království uspokojí vaše ubohá, smutná 
srdce. Jen mé království vám dá věčný život. 

Musíte se modlit za každého z vás, abyste se stali hodnými obdržet tento velký dar. 

Váš Ježíš 

802. Nejdříve ke Mně přijdou všichni z křesťanských církví. Potom se časem 
obrátí židé a konečně mě přijmou. 
Pondělí, 20. května 2013 v 22:52 
 
Má vroucně milovaná dcero, jak tato mise mocní, mé Slovo zazní v mnohých jazycích. Moje 
poselství dávaná vám dnes, zažehnou mé svaté Slovo v Novém Zákoně. Má poselství také 
připomenou světu Slovo Boží, které je obsaženo v nejsvětější Bibli. 

Nepřepisuji Slovo, jen vám připomínám, co znamená dnes. Oslovuji svět také v přípravě na 
můj Druhý příchod, neboť nechci, aby lidé byli ztraceni. Pozoruji s velkou láskou a radostí, 
jak Mě moji věrní následovníci přijímají takového, jaký jsem. Ti, kteří okamžitě věděli, že 
jsem to Já, Ježíš Kristus, kdo k nim promluvil skrze tato poselství, jsou požehnaní. Jsou to ti, 
co nikdy nepochybovali. Vnímali moji přítomnost. Mé Slovo probodlo jejich srdce jako meč. 
Můj Duch se dotknul jejich duší. Věděli. Poznali Mě, a jak pro to trpí. 

Mé vzácné děti, vězte, že když jste odpověděli na mé volání, že jsem vám dal výjimečný dar, 
požehnání, které vám pomůže vydržet tuto cestu do věčného života. Budete potřebovat tyto 
dary, protože budete páteří mé armády zbytku a povedete ostatní, kteří vás budou nakonec 
následovat. 



Lidé ze všech národů vás budou následovat, až se nebudou mít kam obrátit a vy s nimi 
budete sdílet má učení. Všem věrným Mně, Ježíši Kristu, budou dány nové dary pomáhající 
jim ke spojení kolem celého světa v jednotě se Mnou. Nejdříve ke Mně přijdou všichni 
z křesťanských církví. Potom se časem obrátí židé a konečně Mě přijmou.  

 Všechna ostatní náboženství poznají pravdu mých učení a budou Mě také následovat. Ale ne 
všichni Pravdu přijmou, třebaže jim bude předložena přímo před oči. 

Pak zde jsou nevěřící, z nichž mnozí jsou dobří lidé. Lidský intelekt užívají na všemožné 
zdůvodnění, proč Bůh neexistuje.  Přesto poběží ke Mně jako první, včetně mnoha jejich 
křesťanských protějšků, vlažných ve své víře. Jejich srdce budou otevřena, a protože uvidí, 
jaká svědectví přináším, poznají, že je volám. Nebudou Mi odporovat, ne jako ty tvrdošíjné 
duše, které si myslí, že vědí víc než Já o slibu mého návratu, který jsem učinil, abych naplnil 
poslední smlouvu. 

Každý úkol, který vám dávám, povede stále více národů k tomu, aby zvedli můj kříž a 
vytvořili jedinou cestu, vedoucí ke Mně. Nikdy neváhejte kráčet se Mnou, když vás volám, 
protože když Mi odpovíte, zničíte moc zla. Zlo vám může způsobit bolest, ale když Mi 
dovolíte, abych vás vedl, můžete překonat každou překážku na vaší cestě. 

Miluji vás a vedu vás, stejně jako ochraňuji mé modlitební skupiny po celém světě. 

Váš Ježíš 

803. Až nadejde čas šelmy k odhalení antikrista, ukážou se velká znamení 
Úterý, 21. května 2013 v 16:30 
 
Má vroucně milovaná dcero, až nadejde čas šelmy k odhalení antikrista, ukážou se velká 
znamení. Dunění hromu, jaké nebylo nikdy předtím slyšet, pocítí lidé v mnoha částech světa, 
ale zejména tam, kde se antikrist narodil. 

V té době zajistí můj Duch Svatý, vylitý na mé stoupence ve všech mých křesťanských 
církvích, že budou připraveni. Oni, spolu s mými stoupenci z této mise, vytvoří zbytkovou 
církev. Jejich moc bude velká a nic nebude moci uškodit těm s Pečetí živého Boha. Jejich 
moc bude vycházet z modliteb, daných jim mou Matkou a modlitební kampaní. 

Antikrist začne svou vládu s mírností. Nikdo nebude tušit jeho úmysly, protože na zem 
sestoupí jistý druh míru. Tento čas bude pro vás velmi důležitý, má armádo zbytku, abyste 
se shromáždili v modlitebních skupinách. Slavnostně slibuji, že tyto modlitby zmírní mnoho ze 
strašných skutků, kterými on, antikrist, postihne národy, ve všech koutech země. 

Odložím potrestání všem národům, v nichž budou ustanoveny modlitební skupiny. Vaší 
oddaností ke Mně, vašemu milovanému Ježíši, zachráním duše a vyliju více darů na lidstvo, 
abych ochránil Boží děti před utrpením, které šelma tajně připravuje. 

Důvěřujte Mi. Buďte v pokoji s vědomím, že jste vedeni a ochraňováni. 

Váš Ježíš 

804. Moji křesťanští vojáci vytvoří největší armádu proti antikristu 
Čtvrtek, 23. května v 22:30 
 



Má vroucně milovaná dcero, moji milovaní následovníci po celém světě brzy pocítí moji 
přítomnost, neboť se jim v srdci dám poznat, jak to dosud nezažili. Tak připravím křesťany 
k boji v mém jménu pro záchranu duší všech. 
 
Moji křesťanští vojáci vytvoří největší armádu proti antikristu. Mluvím o všech těch, kteří Mě 
znají a zůstávají věrní mému svatému učení, obsaženému v nejsvětější Bibli. Mluvím také o 
těch, kteří praktikují svou víru; o těch, kteří ve Mne věří, ale nenavštěvují Mě a o všech, kteří 
zůstávají věrni Pravdě. Shromáždíte se v každém koutu světa, a i když se přidáte k mé 
armádě zbytku mluvící mnoha jazyky, spojíte se do jednoty ve Mně. 

Ti, kteří následují tato poselství, utvoří jádro a z něho vyrostou výhonky a pak větve mé 
armády po celém světě. Ani jediná země nezůstane nedotčená mým Duchem Svatým 
prostřednictvím Knihy Pravdy. 

Kniha Pravdy vás sjednotí, až vaše víra bude zkoušena. Když s věrností ke Mně budou 
prováděny změny a když budu vyhozen z vašich kostelů, pošlapán a pak odstraněn z dohledu 
– povstanete a udržíte mé Slovo naživu. Plamen Ducha Svatého vás povede na každém 
kroku této cesty. Pocítíte sílu a odvahu, která překvapí i toho nejmírnějšího mezi vámi. Slabý 
se stane silným. Bojácný se stane statečným a utiskovaný bude kráčet kupředu jako válečník 
Pravdy. A po celý čas, kdy moje armáda zbytku bude růst a sílit po miliónech, bude před ni 
vršeno mnoho překážek. 

Urážky, obviňování z rouhačství, lži, hněv a nenávist se stane jejich údělem. Zmatek bude 
vidět všude mezi pomlouvači, jejichž argumenty se budou jen hemžit nepřesnostmi, 
protimluvy a nesrozumitelnými formulacemi. Satanův vliv bude vždy vytvářet zmatek, 
nepořádek, nelogické a lstivé argumenty, a vždy ochucené nenávistí k Božím dětem. Ti, kteří 
jsou požehnaní Světlem Božím a světlem Pravdy, budou přitahovat strašné a nenávistné 
útoky. Můžete si být jisti, že tam, kde jsem přítomen, bude velké pronásledování těch, kteří 
hlásají mé Slovo. Čím větší je pronásledování vůči jakékoliv Boží misi, tím více si můžete být 
jisti, že Satan je tím velmi rozzuřen. 

Když trpíte – jak tomu také bude – nenávistí, projevovanou vám proto, že jste zvedli můj kříž 
a následovali Mě, tím neklidnější bude šelma, a tím usilovnější bude práce duší poskvrněných 
hříchem pýchy, aby vás zničily. Nesmíte si všímat těchto útoků. Buďte v pokoji, neboť když 
narostou v počtu, s intenzivní nenávistí vůči vám, budete s jistotou vědět, že jste v 
opravdové jednotě se Mnou, vaším Ježíšem. 

Jděte v lásce a pokoji a vězte, že žiji ve vašich srdcích. 

Váš Ježíš 

805. Ti, kteří křičí v hněvu proti mému Slovu a prohlašují, že přichází od Satana, 
budou přebývat s šelmou navěky 
Pátek, 24. května 2013 v 21:50 
 
Má vroucně milovaná dcero, tam, kde je slyšet můj hlas, v každém místě a v každém 
chrámu, zasvěceném uctívání Boha, všude dojde k roztržce. Přestože mnozí vzdají poctu 
Mně, mému učení, mé církvi, když však uslyší můj hlas, přikazující pozornost, zacpou si uši. 

Můj hlas padne do hluchých a zatvrzelých duší. Můj hlas, mé Slovo a mé volání budou 
hněvivě odmítány a vyplivnuty, nyní, když jsem v poslední čas pronásledován na zemi. Toto 
je poslední volání, abych přitáhnul Boží děti do mé náruče před svým Druhým příchodem, a 
přesto mnozí lidé, zmatení lžemi šířené démony, se odvrátí a odmítnou mé milosrdenství. 



Ještě jednou budu odmítnut těmi, kteří přebývají v Božím domě, kněžími a všemi, kteří 
nepřijímají Pravdu. Všichni brzy uvidíte poslední urážku mého jména. Vy, kteří si zakrýváte 
oči a chodíte s klapkami na očích, nakonec uvidíte Pravdu, jak je vám dávána v tomto čase. 

Já nemohu vyvolat rozdělení uvnitř své církve, neboť bych pak popíral sám sebe. Mé tělo je 
církev, a ta nikdy nemůže zemřít, ale budou to ti v ní, kteří Mě odmítají. Právě tak, jak jsem 
byl odmítnut poprvé, budou se tentokrát pokoušet Mě zničit před tím, než přijdu, abych 
přinesl konečnou spásu slíbenou lidem. 

Člověk je slabý. Člověk je nevědomý a nehodný mého milosrdenství. Člověk je tvrdohlavý. 
Člověku byla dána Pravda již během času mého pobytu na zemi, ale stále ještě nerozumí 
mému slibu. Můj návrat v Druhém příchodu bude uspíšen odmítáním mého posledního 
proroka. Prorok, poslaný dát vám poslední Slovo Boha, aby připravil vaše duše, bude ukrutně 
trpět. Jsem to Já, Ježíš Kristus, koho hanobíte, když zesměšňujete moje svaté Slovo, dané 
Božímu proroku.  Je to Slovo Boží, které je vám dáváno, aby vás připravilo na bitvu s 
antikristem, které odmítáte. Tím, že to děláte, ničíte duše. Bráníte těmto duším vstoupit do 
mého ráje. 

Ti, kteří mluví špatně o mých poselstvích, nemohou ospravedlnit svou zášť, svůj hněv, nebo 
svoji logiku, neboť jsou plní omylu zrozeného z hříchu pýchy. Brzy bude těžké odlišit Pravdu 
od lží nové světové organizace, která bude představovat pohanské nové světové 
náboženství. 

Když Mi teď nenasloucháte, pod strachem vám bude vnucena ďábelská náhražka. Bude 
oblečena do třpytícího se, zlatého zevnějšku. Udělá dojem dokonce i na nejoddanějšího mezi 
vámi a pokřiví vaši věrnost ke Mně a bude všemi obdivována. Je to náboženství, které obrátí 
ateisty na víru ve velkou lež. Ti, kteří následují tuto pohanskou ohavnost, nenajdou žádný 
pokoj. Ukáže se strach a nechuť jednoho k druhému, kde bratr bude bojovat s bratrem a kde 
lidská rasa bude rozdělena ve dví. Jedna polovina přijme překroucenou pravdu tohoto 
nového světového náboženství, kterému budou předsedat mnohé církve, mnohé věrouky, 
stejně jako velká část katolické církve. Druhá polovina bude tvořena těmi, kteří Mě 
opravdově milují a zůstanou věrní Pravdě. 

Když nepřijmete Pravdu – Pravdu obsaženou v Bibli svaté – budete žít lež. Ve vašich duších 
už nezbude žádná láska ke Mně, když přijmete lži, kterými budete krmeni. 

A zatímco mé slovo dnes může připadat jako hereze, jako tomu bylo během času mého 
pobytu na zemi, mnozí z vás budou hltat tato poselství, až budete hladovět po Pravdě, až 
antikrist ovládne vaše národy. Budete se plazit po břiše a křičet ke Mně.  Vy, kdo jste se Mi 
rouhali, si budete chtít vyříznout jazyk, až vám dojde, jak Mě vaše slova urazila. Trpělivě 
čekám na tento den, ale pokud byste se postavili přede Mne a bránili Mi dosáhnout duše, 
odetnu vás. Pokud byste pokračovali v rouhání se Mně tvrzením, že moje poselství jsou dílem 
Zlého, pak vám nebude nikdy odpuštěno. Neboť to je ten největší hřích proti Bohu. 

Nezapomeňte, že v tomto posledním čase přicházím k Božím dětem, abych naplnil smlouvu 
mého Otce. Jeho vůle může být nyní uskutečněna na zemi tak, jako v nebi. Nikdo z vás 
nemůže zabránit, aby se tak stalo. Nikdo z vás, i když někteří Mě nenávidí, nemůže zabránit 
mému Druhému příchodu. Ti, kteří křičí v hněvu proti mému Slovu a prohlašují, že přichází 
od Satana, budou přebývat s šelmou na věky. 

Váš Ježíš 

806. Tato poselství jsou poslední, která vám budou dána před Velkým dnem, kdy 
přijdu soudit 



Sobota, 25. května 2013 v 21:49 

 
Má vroucně milovaná dcero, bolest proroků, kteří přišli před tebou, nebyla nikdy opravdu 
známa. Ale jejich břímě bylo těžké. Na rozdíl od vizionářů pracovali sami a byla jim odepřena 
každá forma přijetí. 

Proroci byli nenáviděni, protože prorokovali ve jménu Boha a protože mluvili o budoucích 
tragédiích, které měly dopadnout na lidstvo kvůli skvrně hříchu. Vedli osamocené a hrozné 
životy a mnohokrát padli kvůli obtížím své mise. Shledávali těžké porozumět proroctvím a 
mnoho z nich neznalo význam slov, která jim byla diktována. Mnozí si nebyli jisti, zda byli 
vskutku vůbec proroci, ale podle ovoce své mise, když mohli vidět šíření Božího Slova a jak 
rychle se uskutečňovala obrácení, nakonec porozuměli. 

Většinou Božích proroků bylo opovrhováno, byli zesměšňováni a bylo na ně pohlíženo jako na 
kacíře. Mnozí byli odvrženi do pustiny a mučeni jen proto, že byli poslové vyslaní Bohem. 

Proroci jsou posíláni do světa jen z Boží lásky, připravit jeho děti na události, které budou mít 
dopad na spásu jejich duší. Prorokům byly dány různé mise. V některých případech byli 
posláni, aby varovali před nebezpečím neposlušnosti k Otci. Jiní byli posláni varovat před 
následky, které by lidi postihly, kdyby upadli do smrtelného hříchu. V jiných případech měli 
varovat lidstvo před těmi, kteří by je pronásledovali a pokusili se zabránit, aby Slovo Boží 
živilo jeho děti. A pak zde byl Jan Křtitel, poslaný připravit Boží děti na příchod Mesiáše, 
jediného Božího Syna vyslaného je vykoupit v očích Boha. Ale nechtěli Mu naslouchat. 
Nejnižší mezi židy Mě, Ježíše Krista, Syna člověka poslouchali a přijali, ale nejsvětější a 
nejváženější služebníci v církvi tehdejší doby odmítli přijmout Pravdu. 

A nyní, má dcero, jsi byla poslána připravit cestu pro můj Druhý příchod, abych mohl přinést 
světu spásu a uskutečnit můj Nový ráj. To bylo předpověděno, budou ale naslouchat? Žel, 
nikoliv. Odmítnou uvěřit, že můj Otec by snad mohl poslat do světa, v jejich čase, svého 
posledního proroka. Tím, že to udělají, odmítnou svaté Boží evangelium. Myslí si, že můj 
Druhý příchod se neuskuteční dříve, než v daleké budoucnosti. Tento omyl není způsoben 
jejich znalostí Písma svatého, ale jejich vadným lidským uvažováním, kterým žádná část 
mého slibu přijít znovu nemůže být pochopena. 

Nádherné dědictví vaší budoucnosti, které vás čeká, je vaše. Je pro každého z vás a nezáleží 
na tom, jak zčernalé nebo čisté jsou vaše duše, ale musíte se připravit a být bdělí, neboť 
všichni démoni z pekla se v tomto čase potulují po zemi a prostřednictvím jiných lidí se 
pokoušejí vás zastavit. Satan nechce, aby můj Otec přivedl své děti domů, do jejich 
právoplatného dědictví. Bude rozšiřovat lži, způsobovat zmatek a rozptylovat vás. Jeho 
vychytralé a klamné způsoby budou tak jemné a bude působit skrze jiné duše, které připustí 
být otevřené takovému svádění. Proto lidé neuvěří, že by Bůh mohl kdy poslat do světa tímto 
způsobem jiného proroka. Není to nutné, řeknou. Místo toho budou oklamáni až k víře ve 
falešné proroky, a protože je jich tak mnoho – vlků v rouše beránčím – budou přitahováni k 
těm, kteří jim řeknou vše, co chtějí slyšet. Vymyšlené historky. Chytře zastřené svatou řečí, 
která ukryje strašné lži, poskvrňující mé svaté Slovo. 

Ty, má dcero, budeš jediná, která v tomto čase bude mluvit pravdivé Boží Slovo, aby je 
slyšel celý svět. Jsou také jiní Boží proroci, ale jejich mise jsou rozdílné. Bude od tebe 
vyžadováno říkat Pravdu, ale Pravda bude šokovat, stejně jako zachraňovat duše. 

Vy, kteří tvrdíte, že Mě znáte, nemyslíte si, že by Můj Otec neposlal posledního proroka, aby 
vás připravil skrze moc Ducha Svatého, před mým Druhým příchodem? Neznáte Ho? Nevíte, 
jak velká je jeho láska? Neznáte rozsah jeho soucitu? Jestli ano, pak budete naslouchat 



těmto poselstvím z nebes. Tato poselství budou poslední, která vám budou dána před 
Velkým dnem, kdy přijdu soudit. 

Ti, kdo žijí své životy podle Božího Slova a nevědí o těchto poselstvích, se nemají čeho bát. 
Ti, kdo přijímají tato poselství a varování, nepřijímají nějakou jinou doktrínu než tu, danou 
světu Mnou, Ježíšem Kristem, se nemají čeho bát, neboť jejich bude království v mém 
Novém ráji. 

Těm, kdo odmítnou moji ruku milosrdenství, kdo zbloudí daleko ode Mne a kdo zničí své 
duše uctíváním Satana a všech jeho prázdných slibů místo svého Boha a Stvořitele, bude 
odepřen věčný život, ledaže by prosili o mé milosrdenství. 

Je ještě před vámi čas, abyste si nově uspořádali své životy. Je to velmi jednoduché. Přijďte 
ke Mně a Já vás ochráním. Tato proroctví se vztahují k budoucnosti a uskuteční se. 
Odmítněte je jako nesmysl a budete hořce litovat dne, kdy jste se odvrátili od Pravdy, která 
vám byla slíbena jako drahým Božím dětem. 

Váš Ježíš 

807. Matka Spásy: Já, Matka Boží, zničím moc Zlého v srdcích těch, kteří ke Mně 
volají 
Neděle, 26. května 2013 v 14:10 

 
Mé dítě, nesmíš nikdy naslouchat těm, kteří se tě pokoušejí zastavit v této svaté misi. Je 
důležité, abys zůstala v jednotě s mým milovaným Synem a věz, že hlasy, které vyslovují 
rouhání vůči mému Synu, se ještě znásobí. Nenávist, kterou chrlí ze svých úst, není proti 
tobě, ale proti svatému Slovu mého Syna. Nyní víš, kolik nepřátel má ve světě můj Syn. Ti, 
kdo Ho zraňují nejvíce, jsou ti, kdo říkají, že Ho milují, ale kteří Ho nyní odmítají, když mluví 
skrze vybrané Boží proroky. 

Ti, kdo využívají mě, Svatou a Neposkvrněnou Matku Boží, za niž se ukrývají, zatímco 
vykřikují necudnosti, mě naplňují slzami velkého zármutku. Jejich srdce jsou tak zatvrzelá a 
tak plná hněvu, že jejich nenávist k těmto poselstvím bude mnohé šokovat. Ti, kteří věří, že 
brání Boží Slovo a přitom odmítají ty, kteří přicházejí v jeho jménu, nesmí nikdy omlouvat ty, 
kteří projevují nenávist, nebo osočují jiné v jeho jménu. Když se to stane a když ti, kteří to 
dělají, tvrdí, že jsou proroci, pak vězte, že tyto hořké útoky nepřicházejí od Boha, protože by 
to nebylo možné. 

Já, Matka Boží, zničím moc Zlého v srdcích těch, kteří ke mně volají. Když mě nezavolají, 
nemohu jim pomoci. Já, jako Spoluvykupitelka, bych nemohla nikdy popřít Pravdu, kterou si 
můj Syn přeje odhalit světu. Je to má povinnost vůči mému Synu. Nikdy bych nemohla vám 
neříct, abyste odmítli nebo odsoudili Zlého, to bych vás pak klamala tvrzením, že jsem Matka 
Boží. 

Ti, kdo tvrdí, že mě uctívají mým nejsvětějším růžencem, a pak říkají ohavné věci o mém 
Synu tím, že prohlašují jeho poselství za lež, mého Syna urážejí a mě zostuzují. Můj 
nejsvětější růženec – když se jej modlíte pomalu a ze srdce, otevře vaše srdce k Pravdě této 
mise. Nesmíte se nikdy vzdát naděje, ani když vám není dán dar rozlišování. Bude vám dán, 
když mě budete prosit o zasvěcení vaší duše do péče mého Syna. Když to uděláte s 
prostotou a pokorou ducha, můj Syn vás odmění darem Ducha Svatého. 

Děti, nesmíte nikdy urážet proroky mého Syna, i když jim nevěříte. Musíte mlčet a modlit se 
za ně. Pokud odmítnete proroky mého Syna, nebude vám to mít za zlé. Ale jestli prohlásíte, 
že jeho svaté Slovo, dané opravdovým prorokům, je od Zlého, budete strašně trpět. 



Zůstaňte pokojné, děti, a vložte vaši důvěru zcela v mého Syna. Odevzdejte se do jeho 
milosrdenství a povede vás, a pokoj bude s vámi. Jděte, mé drahé děti, bezpečně s 
vědomím, že můj Syn vás miluje. Odpustí všem duším všechny hříchy s výjimkou věčného 
hříchu – rouhání se Duchu Svatému. 

Vaše milovaná Matka 
Matka Spásy 
 
808. Bůh Otec: Slíbil jsem světu Knihu Pravdy a nikdy nevezmu své svaté Slovo 
zpět 
Neděle, 26. května 2013 v 14:45 

Má nejdražší dcero, mé milované děti jsou v tomto čase ve zmatku. Chci jim říct, a zejména 
těm, kteří pochybují o těchto Božích poselstvích, dávaných ti protože je miluji, že nesmí mít 
strach. 

Strach vytváří pochybnosti. Pochybnosti vytvářejí zmatek. Zmatek může vést k neklidu a 
nakonec budete slepí k Pravdě. Přijmout Pravdu nebude nikdy lehké, protože Pravda 
odhaluje dobro i zlo. Nikdo nechce slyšet nepříjemnosti a spíše než by přijalo pokyny, dávané 
světu podle mých přání, se lidstvo bude krčit strachem. 

Posílám své proroky připomenout vám svou nekonečnou lásku ke každému z mých vzácných 
dětí. Posílám je také, abych vás varoval před překážkami, které vám nastraží Zlý, aby Mi vás 
vzal. Když tyto věci odhaluji, není to proto, abych vás zneklidnil, ale zachránil vás a uchránil 
vás od škod. 

Pravda, daná vám v mé svaté knize, Bibli, je vám k vidění. Neberte ji a nevytvářejte svoji 
vlastní verzi, neboť není mým přáním, abyste Pravdu pokřivili. Slíbil jsem světu Knihu Pravdy 
a nikdy nevezmu své svaté Slovo zpět. Dávám ji teď vám, abyste mohli shromáždit mé děti 
ze čtyř koutů země. Moji nepřátelé se pokusí šíření obsahů Knihy Pravdy zastavit. Nedejte se 
jimi rozptylovat, neboť když se tak stane, duše budou pro Mne ztraceny. 

Buďte vděční, že Já, váš milovaný Otec, vám dávám tento velký dar, protože budete 
potřebovat mé vedení, zejména teď, kdy antikrist bude nyní představen, aby ho viděl celý 
svět. Knihou Pravdy vám bude ukázán způsob ochrany vaší duše před znečištěním, kterým 
naplánoval zasáhnout svět. Je vám dána veškerá ochrana ku pomoci zachránit nejen vaše 
duše, ale i miliard dalších duší. 

Armádě zbytku bude dána největší moc k porážce šelmy. Bude dost silná, aby to vykonala, 
tak nebuďte nikdy sklíčeni, když se mí nepřátelé pokoušejí vám zabránit, abyste se 
rozmnožili mezi všemi národy.  Jejich moc bude potlačena a ti, kteří jsou slabí a přijmou lži, 
které jim budou brzy předloženy ve jménu mého Syna, budou pro Mne ztraceni. Jedině vaší 
láskou ke Mně a mému milovanému Synu, Ježíši Kristu, a mocí Ducha Svatého, mohou být 
všechny mé děti zachráněny. 

Budu vás chránit a neustále střežit. Pozdvihněte své duše ke Mně svou věrností k mému 
Synu a bude vám dán ten nejnádhernější dar mého Nového ráje. 

Nedejte se nikým zastavit v uplatnění nároku na vaše právoplatné dědictví. Nedejte se nikým 
zastavit v boji za duše všech mých dětí, neboť jsou vám dávány milosti nutné k záchraně 
duší i těch, kteří Mě urážejí nejvíce. Miluji vás, děti. Očekávám vaši odpověď na toto volání z 
nebes. 

Váš milovaný Otec 
Bůh Nejvyšší 



 
809. Až v nadcházející etapě zazní můj hlas, přitáhne ke Mně milióny a pak, v 
poslední fázi, miliardy lidí 
Úterý, 28. května 2013 v 20:30 
 
Má vroucně milovaná dcero, právě teď připravuji každou část světa na můj Druhý příchod. 
Vymetu každý národ – ani jeden nevyjímaje – do mé milosrdné náruče, abych je mohl 
přivést do svého království. 

Můj plán je velmi podrobný, a přesto jednoduchý. Až v nadcházející etapě zazní můj hlas, 
přitáhne ke Mně milióny a pak, v poslední fázi, miliardy lidí. Mnohem více jich nyní uslyší 
Pravdu, ale nepřijmou ji, dokud se neuskuteční to, o čem jsem vám řekl. Má mise se rychle 
rozšíří a pak, až všichni poznají, že jsem to Já, Ježíš Kristus, kdo volá z nebes, připojí se ke 
Mně. Na mou misi odpovědí dokonce i ti, kteří se zřekli těchto poselství. 

Vy, moji následovníci, můžete být zdrceni urážkami, které budete muset snést kvůli Mně, ale 
nebude to trvat dlouho. Má láska k Božím dětem je tak velká, že může být přirovnána k té, 
jakou má rodič, mající hodně dětí. Některé děti budou ctít svou matku a otce a odpovídat jim 
na projevovanou lásku. Jiné děti své rodiče odstrčí, budou špatně zacházet se svými bratry a 
sestrami, až nakonec přeruší všechna pouta. Kvůli těmto poutům krve a lásky bude učiněno 
všechno, nejen rodiči, ale i sourozenci, aby přitáhli tyto ztracené děti zpět do náruče své 
rodiny. A když se tak stane, pak všechny hříchy, hněv a odmítání budou zapomenuty. 

Moji následovníci, zatímco budete muset čelit hněvu druhých, musíte zůstat klidní a trpěliví. 
Vaše vytrvalost bude zkoušena a někteří z vás odpadnou. Pokud se tak stane, bude mými 
věrnými následovníky uděláno všechno, aby vás přivedli zpátky, a vy byste mohli odpovědět 
na mé volání. 

Váš milovaný Ježíš 

810. Bůh Otec: Udeřím na všechny národy úměrně počtu nevinných, které 
zavraždily 
Středa, 29. května 2013 v 22:50 
 
Má vroucně milovaná dcero, Já jsem Začátek a Konec. Já jsem Stvořitel všeho, co je a co 
bude. Jsem Pán života a smrti. Nikdo nemá právo zasahovat do života nebo smrti, protože 
jen Já, váš Všemohoucí Otec, mohu zasáhnout v obou případech. 

Když si člověk začne namýšlet, že je tak silný, ne-li mocnější než Já, začne se pokoušet Mě 
napodobovat. Když člověk chce převzít kontrolu nad mým stvořením, je Satanem pokoušen k 
hříchu. Když hřích pýchy do takové míry zamoří duši, bude Mi člověk vzdorovat tím, že bude 
ničit život na zemi. 

Proč by to člověk chtěl dělat? Chce získat moc nad tím, co jsem mu svobodně dal, když bere 
život dítěti v matčině lůně. Když chce kontrolovat růst obyvatelstva, bude ničit život před 
narozením a zabíjet ty, o nichž si myslí, že už nesmí být udržováni při životě. 

Má dcero, existuje plán určité skupiny, ke zničení růstu světové populace. A to strašným 
zlem, konaným skrze potraty. Vzestup počtu potratů a jejich rychlé zavedení napříč světem 
není náhoda. Rozšiřují se v každém národu. Ty národy, které budou proti potratům něco 
namítat, budou šelmou s deseti rohy odsunuty stranou a přinuceny zavést tuto ohavnost. 

Svou rukou uvalím přísný trest na národy, které zavedly potraty. Poznáte, že se to stane, 
jakmile takové zákony budou zavedeny a podle trestu, jakým zasáhnu. Budete vědět, že je to 



má ruka, která dopadla za tuto ukrutnost. Vy, kteří si myslíte, že máte právo brát život, 
vězte, že takové právo neexistuje. Vezměte život a nebudete mít žádný život. Nebudete mít 
věčný život, zúčastníte-li se jakéhokoliv činu, který zavádí existenci takových krutých zákonů. 
Stejný trest bude uvalen na ty, kteří se opováží ospravedlnit eutanazii.  

Mé milosrdenství je překypující a Já odpustím těm, kteří nechápou rozdíl mezi dobrem a 
zlem. Ale když se záměrně podílíte na globálním plánu ke zničení života, jako část satanské 
skupiny, tak jste zatraceni. Vaše budoucnost je zpečetěna slibem, který jste dali šelmě a 
zakrátko vaším spojenectvím s antikristem. 

Tím, že berete život nevinného a násilným zaváděním takových zákonů, vzdorujete otevřeně 
jednomu z mých nejdůležitějších přikázání – "Nezabiješ!" Když plánujete takové hromadné 
vraždění v celosvětovém rozsahu, provádíte práci ďábla, a proto vás zničím. 

Nejdříve vám dávám varování ale potom, jestli tyto bezbožné zákony nebudou vzaty zpět, 
neponecháte Mi žádnou volbu. Země se otřese s takovou silou, že vás pohltí. Udeřím na 
každý národ úměrně počtu nevinných, které zavraždily. Kdybych nezasáhnul, velmi brzy by 
vaše národy byly pohlceny šelmou a nikdo by nevyvázl. Potřebuji, abyste věděli, že hřích 
zamořil zemi do té míry, že zbývá jen jiskřička Světla. Toto Světlo je Světlo Boží a je 
přítomno v mém Synu a jeho mystickém těle. Vaše hříchy ho neustále bičují a vyvrcholí to 
ukřižováním jeho církve. Až se to stane, sestoupí temnota, a pak přijde konec. 

Můj hněv dosáhnul svých hranic. Vaše modlitby pomohou zmírnit některé z trestů, které 
uvrhnu na tento nevděčný svět a na zkažené hříšníky, ale ne všechny, neboť tyto tresty se 
musí stát, abych tak mohl zastavit plány na vaše zničení. Kdybych se nepokusil zastavit šíření 
takových ukrutností, nenastaly by výčitky svědomí. Ani žádný stud. Ani vědomí skutečnosti, 
že Já, Bůh Nejvyšší, život tvořím a beru jej, podle své vůle. Nikdo jiný nemá moc udělat 
totéž. 

Můj hněv se dával znát mým dětem po celé věky, ale až dosud jste odolávali trestům, které 
nyní vyliji na ty, kteří jsou vinni zavedením skutku potratů. 

Váš Otec 
Bůh Nejvyšší 
 
811. Bůh není vychloubačný. Bůh není pyšný. Bůh je něžný, milující, a přesto 
pevný ve svých příkazech lidstvu. 
Pátek, 31. května 2013 v 16:40 
 
Má milovaná dcero, způsob, jakým se zjevuji Božím dětem na této zemi, má pouze jediný 
zdroj, a tím je Duch Svatý. Nijak jinak se jim nemohu dát poznat. 

Bez přítomnosti Ducha Svatého můj hlas nemůže být slyšen. A tak když Duch Svatý sestoupí 
na vybranou duši, můj hlas se může dát poznat. Mějte ale na paměti, že Duch Svatý může 
sídlit jen v duších, které naslouchají a sdělují jednoduše, co je jim dáno. 

Duch Svatý může inspirovat lidi, aby promlouvali Slovo Boží, ale takové duše se nemohou od 
Něj odchýlit. Každý, kdo píše, sděluje, promlouvá a říká, že představuje Slovo Boží, dané mu 
mocí Ducha Svatého, nesmí nikdy mému nejsvětějšímu Slovu dát svůj vlastní výklad. 

Každý, kdo hlásá Slovo Boží a byl zmocněn Duchem Svatým, se nebude nikdy touto 
skutečností chlubit. Nebudou nikdy odsuzovat druhé v mém jménu, mluvit o nich špatně, 
nebo je pomlouvat. Když uvidíte, že se to děje, budete vědět, že Duch Svatý není přítomen. 



Tak mnoho falešných proroků křičí z plna hrdla, vychloubají se, že jim byl dán dar Ducha 
Svatého, ale to je lež. Poznáte lháře, když říká, že je učený, má velké znalosti v teologii – a 
tudíž zná o Mě více, než ostatní – a pak tvrdí, že mu bylo dáno právo odsuzovat druhé, kteří 
říkají, že mluví v mém jménu. Tato arogance by nikdy nemohla přijít od Boha. 

Bůh není vychloubačný. Bůh není pyšný. Bůh je něžný, milující, a přesto pevný ve svých 
příkazech lidstvu. Pravému proroku, opravdovému stoupenci, nebo posvěcenému služebníku 
by nikdy nedal svolení, aby zranil nebo urazil jiného v mém jménu. 

Dejte si pozor na falešné proroky, kteří nemají dar Ducha Svatého, neboť vás zavedou na 
scestí. Zavedou vás do opačného směru cesty, kterou jsem vybral pro každého z vás. 

Váš Ježíš 

812. Jsem přítomen v nejsvětější eucharistii skutkem proměnění 
Neděle, 2. června 2013 v 22:15 
  
Má vroucně milovaná dcero, musím všem Božím dětem připomenout pravdu mého slibu, dát 
lidstvu dar nejsvětější eucharistie. 

Musím vám připomenout moc nejsvětější eucharistie a skutečnost, že jsem to Já, váš 
milovaný Ježíš, kdo je opravdu přítomen. Vzdal jsem se svého těla, abych vás zachránil od 
věčného zatracení. Dal jsem vám své Tělo, abych mohl zůstat ve vašich duších. 

Jsem přítomen v nejsvětější eucharistii skutkem proměnění. Vysvětlil jsem to velmi jasně 
mým apoštolům při Poslední večeři. Proč tedy tak mnoho z vás nepřijímá tento dar, daný 
vám za tak vysokou cenu? Je to můj dar vám. Mé Tělo a Krev posílí vaši duši. Moje Boží 
přítomnost povzbudí vaši duši a poskytne všem, kteří moji nejsvětější eucharistii přijmou, 
mimořádnou milost, která vás přivede blíže ke Mně. 

Když Mi děláte společnost během eucharistické adorace, vyliji na vás ty největší dary. Brzy 
shledáte, že je těžké se ode Mne odloučit a Já se vám stanu bližší. Vaše srdce se propojí s 
mým Nejsvětějším Srdcem. 

Nesmíte nikdy zapomenout na moc mé nejsvětější eucharistie, neboť uchovává Světlo mé 
přítomnosti ve světě. Bez mé skutečné přítomnosti v nejsvětější eucharistii byste byli ztraceni 
a neschopní zůstat ve stavu milosti. 

Až vás oloupí o mé Tělo, začnete se cítit prázdní. Oddělí vás ode Mne, a i když Mě můžete 
stále ještě milovat, budete bojovat, abyste zůstali v jednotě se Mnou. 

Váš Ježíš 

813. Vaše pohanské praktiky vás přivedou do pekla 
Pondělí, 3. června 2013 v 21:50 
 
Má vroucně milovaná dcero, bičování, které v tomto čase snáším, není jen kvůli blížící se 
zradě na Mně v mé vlastní církvi, ale má co dělat s falešnými, pohanskými idoly, které Mě v 
dnešním světě nahrazují. 

Pohanství se velmi rychle šíří a je přijímáno jako nová populární kultura, alternativa k víře v 
jediného pravého Boha. Bere na sebe mnoho forem. Především je předkládáno jako 
neškodná zábava pro ty, kteří se zabývají praktikami hnutí New Age a jako důležitá částí 
osobního rozvoje – forma humanismu a sebelásky. 



Toto globální pohanství bylo předpověděno pro konec časů, a hodně lidí je nedokáže vidět v 
jeho pravé podobě. Je to láska sebe samých a falešných bohů, do nichž mnozí vkládají svou 
důvěru pro takzvaný magický užitek, o němž si myslí, že jim mají nabízet. 

Mnozí, kteří hledají rozptýlení, aby vyplnili prázdnotu svých duší, to dělají zbožňováním soch 
Buddhy, které se stávají středem jejich života, jejich domovů a pracovišť. Jsou ukolébáni do 
pocitu duchovního klidu, když praktikují pohanství New Age, jako jógu, reiki a takzvanou 
meditaci. Brzy potom budou vtaženi do hluboké touhy a budou i nadále věřit ve všechny 
falešné sliby těch, kteří praktikují tuto ohavnost. Neboť ta je jen tím, čím je – formou 
okultismu, která oslepuje milióny duší k vnímání Boží Pravdy. 

Vězte, že jakékoliv učení, New Age, nebo jiné, slibující vám velkou duchovní útěchu, je 
určeno oprávnit vaše sobecké způsoby, ale nikdy by nemohlo přijít od Boha. Každému učení, 
které nařizuje uctívat takové sochy, které nejsou Boží, nebo které vyžaduje vaši účast na 
praktikách, zahrnující okultismus, se musíte za každou cenu vyhnout. Cožpak nevíte, co 
udělají s vaší duši, myslí a tělem? Zničí je. 

Tak mnoho duší je zamořeno těmito praktikami, které otevírají dveře vaší duše a dovolují 
Satanovi a jeho démonům vás pohltit. Jsou to – a nemylte se – mocné praktiky v tom, že 
přitahují zlé duchy. Používání tarotových karet, jógy, reiki a jistých druhů meditací, které 
přijímají pohanské praktiky, vás zamoří. Časem můžete onemocnět a naplnit se temnou 
beznadějí, kdy duchové zla vstoupí do vašich životů, ze které není snadné uniknout. 

To jsou známky satanských vlivů ve světě a mnozí démoni přicházejí převlečení za anděly 
světla. Proto ti, kteří se stávají posedlými kartami andělů a kteří přijímají takzvané 
povznesené mistry v rámci této kultury andělů, přijímají ducha zla, který je předkládán jako 
neškodná zábava. 

Jiná forma pohanství spočívá ve vyznávání ateismu. Vy, kteří jste pyšní na svůj ateismus a 
kteří možná žijete dobré životy, v nichž jste laskaví a milující k ostatním a chováte se s úctou 
k vašim sousedům, vězte, že nebeské království není vaše. Nemohu vás nikdy přijmout do 
mého království, potom, co naposledy vydechnete, jakkoliv to bude lámat mé srdce. Když Mě 
nepoprosíte, abych vás přijal, a to ještě před tím, než zemřete, pak vám nemohu pomoci, 
neboť nemohu zasahovat do vaší svobodné vůle. Každý, kdo vám řekne, že na ateismu 
nezáleží, je lhář. Pravdou je, že jen ti, kteří Mě přijímají a kteří uznávají Boha, mohou vejít do 
mého království. 

Mnozí z vás, kteří žijí zmatené životy a věří, že všechno bude dobré, se musí ještě hodně 
učit. Proto můj Otec dovolil, aby se uskutečnilo Varování, neboť bez něj by se mnoho duší 
vrhlo přímo do pekelných plamenů. 

Buďte vděční, že je vám dávána Pravda, neboť velmi málo mých ustanovených služebníků 
káže o nebezpečí hříšných životů, které dnes žijete a o strašných následcích, které způsobují. 

Vaše pohanské praktiky vás přivedou do pekla. Váš ateismus vás ode Mne odloučí. Jen 
kajícnost vás může zachránit. Poslouchejte a přijměte Pravdu, jakkoliv nepříjemná vám může 
připadat, a bude vám dán dar věčného života – života, po kterém toužíte právě nyní, ale 
který nebude nikdy váš, jestli budete pokračovat ve zbožňování falešných bohů a odmítat 
Mě, Ježíše Krista. Volba je jen na vás. Nikdo jiný tuto volbu nemůže udělat, neboť Bůh vám 
dal svobodnou vůli, abyste volili mezi dobrem a zlem, a nikdy vám ji nevezme, i když si 
zvolíte špatnou cestu. 

Váš Ježíš 



814. Má cesta je velmi prostá. Můžete Mě následovat, jak chcete, ale musíte Mě 
uctívat v mých křesťanských chrámech. 
Úterý, 4. června 2013 v 23:50 
 
Má vroucně milovaná dcero, mnozí budou nadšeně stoupat po této obtížné cestě Pravdy, a to 
právě tak, jako tomu bylo na mé cestě na horu Kalvárii. 

Je to náročná cesta, plná mnohých překážek. Většina lidí zjistí, že toto stoupání je bolestivé, 
neboť se stane mnoho událostí, včetně skutečnosti, že bude jimi opovrhováno kvůli tomu, že 
Mě následují. Jiní se pokusí vás zastavit a použijí každý důvod k tomu, aby vás stáhli zpět, 
a tak ode Mne odejdete. Další budou vykřikovat strašné věci a obviňovat vás, ne jako 
Kristova vojáka, ale jako nástroj Satana. 

Potom vám, kněžím a služebníkům, bude nařízeno Mě opustit v tomto posledním výstupu na 
vrchol. Tento váš výstup je symbolem Křížové cesty. 

Všichni, kteří Mě následují, aby pomohli znovu objevit pravdu mého učení v dnešním světě, 
kde lidé nosí klapky na očích a nedokážou rozlišit skutečnost od fikce, budou trpět různými 
druhy ukrutností. Oni, moji milovaní následovníci, budou mučeni obviněním, že patří k nějaké 
sektě. Tato zvláštní urážka podsouvá, že jsou oklamáni a nejasného rozumu. Musíte si 
uvědomit, že tento typ obvinění je vytvořen k zasetí pochybností do vaší mysli. 

Má cesta je velmi prostá. Můžete Mě následovat, jak chcete. Ale musíte Mě všude uctívat 
v mých křesťanských chrámech, protože nemám jiné domy na zemi. Sekty používají jiné 
domy mimo moji církev. Až budete vyzváni, abyste moji církev opustili, nebude tomu jinak 
než jako za času mých apoštolů, během mého pobytu na zemi, kdy byli vyzváni, aby udělali 
totéž. 

Nevšímejte si úsměšků, výsměchu, a těch, kteří používají mé učení, a pak je pokřiví, aby tak 
mohli odsoudit má poselství, dávaná vám dnes. 

Jděte zpříma a kráčejte vpřed s důvěrou, neboť tato bitva porazí zlo a lži zaseté 
podvodníkem, který uvrhnul strašnou temnotu na nevinné lidi, kteří nedokážou vidět, co se 
děje. 

Vy, kteří zjistíte, že už nemáte sílu nebo odvahu pokračovat, prosím, nemějte strach, neboť 
vám dám mimořádné milosti, když se budete modlit tuto modlitbu modlitební kampaně 
(108): 

 Výstup na horu Kalvárii 

"Ježíši, pomoz mi nalézt odvahu, statečnost a odhodlání povstat, abych byl připočten a mohl 
se připojit ke tvé armádě zbytku a vystoupat na stejnou horu Kalvárie, kterou jsi musel 
vytrpět kvůli mým hříchům. 

Dej mi sílu nést tvůj kříž a tvé břímě, abych ti mohl pomoci zachránit duše. 

Zbav mě mé slabosti. 

Rozptyl můj strach. 

Rozdrť všechny moje pochybnosti. 

Otevři mé oči k Pravdě.  



Pomoz mně, a všem, kteří odpovídají na tvou výzvu nést tvůj kříž, následovat Tě s horoucím 
a pokorným srdcem, aby tak na mém příkladu i jiní nabyli odvahy učinit totéž. Amen." 

Váš milovaný Ježíš 

815. Zbytek mých posvěcených služebníků podepíše slib věrnosti novému 
jednotnému světovému náboženství 
Středa, 5. června 2013 v 17:45 
 
Má vroucně milovaná dcero, nakonec už více mých posvěcených služebníků odpovídá na mé 
volání, i když se tak vydávají na velmi osamělou cestu. 

Svým nadřízeným jsou zavázáni povinnostmi, neboť jsem dal své církvi na zemi právo 
uplatňovat svou autoritu nad všemi Božími dětmi. Moji posvěcení služebníci musí dodržovat 
všechna nařízení dávaná jim mou církví až do dne, kdy mé svátosti budou změněny. Pak 
jejich povinnosti budou náležet Mně. 

Vy, moji posvěcení služebníci, kteří nevěříte v předpověděná proroctví, kdy má církev na 
zemi bude zničena zevnitř, se musíte modlit, abych vás udržel silné a věrné mému učení, 
dokud den temnoty nesmete všechnu moji přítomnost ve svatých svatostáncích po celém 
světě. Neboť až se to stane, pak vaší jedinou povinností bude sloužit Mně, Ježíši Kristu. 

Nemějte zarmoucené srdce, protože jakmile budete hlásat pouze pravdu mého učení a 
poskytovat svátosti tak jak jste byli vyučeni, bude to vaše zachraňující milost. Až vám bude, 
a bude-li, nařízeno odmítnout Pravdy mé církve na zemi, pak to budete muset rozpoznat. 

Ten den ještě nepřišel, ale až budete těmi v nejvyšších postaveních vyzváni odmítnout 
nejsvětější eucharistii, pak budete vědět, že vám byla dána Pravda. 

Až budete vyzváni přijmout jistá učení ještě před tímto dnem, o nichž ve svých srdcích 
budete vědět, že by nikdy nemohly být Mnou tolerovány, uvědomíte si hroznou skutečnost 
zničení, kterému církev čelí. 

Jen stateční a odvážní mezi vámi budou stát za Pravdou a zůstanou Mi věrní, až se vás 
pokusí přimět přijmout pohanské lži. Vy budete pokračovat v poskytování svátosti křtu, 
svatého přijímání, zpovědi, biřmování, manželství a posledního pomazání. 

Zbytek mých posvěcených služebníků podepíše slib věrnosti novému jednotnému světovému 
náboženství. Bude to doba, kdy budete rozděleni ve dví – ty, kteří následují Pravdu, a ty, 
kteří přijmou zákony, které směřují jen k jedné věci – zbožňování falešných bohů a toleranci 
hříchu. 

Mnozí z vás Mě už nebudou uctívat. Pokud nezůstanete věrní Mně a budete živit mé stádo 
lžemi, mnozí budou pro Mne ztracení. Přesto, když si tyto duše uvědomí, že byly oklamány, 
projevím jim velké milosrdenství. Vy však, ačkoliv jste byli cvičeni v porozumění mým 
učením, uctívání mého svatého Slova a v udělování nejsvětějších svátostí, Mě zradíte. 

Váš Ježíš 

816. Lži velmi často přicházejí přestrojené za dobré věci 
Čtvrtek, 6. června 2013 v 16:00 
 
Má vroucně milovaná dcero, jak jen si přeji, aby se láska znásobila ve světě, neboť pak by 
člověk opravdu miloval svého bližního, právě tak, jak to můj Otec přikázal, a nebyly by války. 



Války jsou výsledkem nedostatku víry v jediného pravého Boha. Jsou vyvolány strachem, 
nenávistí a pýchou, roznícené mocí Satana. Jak se [stále] více lidí odvrací od Boha a odmítají 
potřebu připravit své duše na život v nádherné věčnosti, upadají do velkého omylu. Když 
nedokážou vidět Pravdu, budou náchylní věřit ve lži. Lži přicházejí velmi často převlečené za 
dobré věci. Berou na sebe podobu žádoucích skutků, oprávněných činů, potěšení, a též jako 
alternativy k tomu, co je přirozené. 

Zlo bude jen zřídka viděno jako takové, protože to není způsob, jakým Satan plánuje oklamat 
lidstvo. On, Zlý, jehož dílo je viděno ve slovech, skutcích a činech slabých duší, je opatrný, 
aby se sám nikdy neodhalil. Skrze ubohé duše, které ovládne, se dělá starostlivým, 
příjemným a vždy předvádí přitažlivou masku. Lstivě zláká lidi k páchání zla skrze pokušení 
v jejich největších slabostech. Třebaže běžně svádí skrze smysly, ovlivňuje také i ty, kdo 
hledají Pravdy své víry. Tehdy on, Satan, zatáhne duše do pasti, kde přijmou zlo jako by bylo 
dobrem. 

Teprve později, až se budou cítit nepříjemně a stísněně, budou mít pocit, že něco není 
v pořádku. Tehdy se už nenávist a lhostejnost vůči jejich bližním projeví v jejich duších. 
Potom uvěří, že činy, do kterých se pustí ve jménu Boha, které však Boha urážejí, jsou pro 
slávu Boží. 

Když je vyvolána válka ve jménu Boha, není to obvykle Bůh, jemuž armády světa vzdávají 
poctu. Když vraždí národy a říkají, že uctívají Boha, vzdalují se od Boha a jsou na straně 
šelmy. 

V tomto čase šelma plánuje zničení lidstva dvěma způsoby. V prvé řadě ničí život potraty, 
vraždou a válkou. Potom útočí na moji církev na zemi tak, aby byly zničeny všechny církve, 
které uctívají Mě, Ježíše Krista a mého milovaného Otce. Těmito způsoby bude krást duše 
a bránit jim následovat Pravdu a zdědit mé království. 

Váš Ježíš  

817. Po celém světě budu konat zázraky, abych dokázal pochybovačům, že to Já, 
Ježíš Kristus, jsem poslal svého proroka připravit vás všechny na můj Druhý 
příchod 
Pátek, 7. června 2013 v 23:45 
 
Má vroucně milovaná dcero, všichni, kteří znají Pravdu a přijímají proroctví obsažené v Knize 
mého Otce, musí připustit, že světu udělil největší milosrdenství. 

Nyní, když se čas blíží mému Druhému příchodu, ti, kteří poznávají můj hlas a naslouchají Mi, 
musí zasvětit svůj čas k zajištění šíření mého Slova a modlit se za záchranu všech svých 
bratrů a sester. 

Moji milovaní stoupenci, vylévám na vás své milosti a musíte Mi stále důvěřovat při pomoci 
ostatním v přípravě na můj Druhý příchod. I kdyby na vás křičeli sprostoty, musíte zůstat 
klidní. Tato mise bude nejvíc hanobena od doby mého ukřižování, ale vězte, že je to mise, 
která zachrání miliardy duší. 

Toto je můj čas. Je to čas udělený Mi mým milovaným Otcem, jak bylo ujednáno. Je to čas 
určený pro mé panování, až se nebe a země spojí v jedno. Právě tak, jak je vůle mého Otce 
vykonána v nebi, tak také bude vykonána na zemi. Všechno se sjednotí. Nenávist, utrpení 
a moc zla skončí. Každé úsilí, které uděláte k záchraně svých vlastních duší, a vaše modlitby 
za záchranu ostatních se vyplatí a nezáleží na tom, jak těžké to je. Nechejte je na vás 



hulákat, bičovat vás, urážet vás, nazývat vás lháři a krutě s vámi zacházet. Čím víc budete 
trpět, tím víc duší Mi přinesete. 

Prorazil jsem vám cestu a je střežena všemi anděly v nebi. Každý zlý duch bude vyvolávat 
roztržky, klást překážky a pokoušet se vás zastavit na vaší cestě ke Mně, ale bude to marné. 
Nemohou Mě zastavit, abych vás dosáhnul, nebo vás přitáhnul blíže. Budou vás miliardy. Ti, 
kteří odmítnou se připravit, to časem udělají. Nesmíte jim dovolit, aby vás zpomalili, neboť 
času je málo. 

Každému z vás v mé armádě zbytku budou dány mimořádné milosti a Já budu konat zázraky 
po celém světě, abych dokázal pochybovačům, že to Já, Ježíš Kristus, jsem poslal svého 
proroka připravit vás všechny na můj Druhý příchod. 

Váš Ježíš 

818. Posedlost mých dětí světskými statky a zbožňování osobního bohatství je 
odděluje od Boha 
Sobota, 8. června 2013 v 23:00 
 
Má vroucně milovaná dcero, jak lidé klesají stále hlouběji do hříchu, vyhledávají materiální 
věci a doufají, že jimi utiší palčivou bolest, kterou pociťují v nitru, protože, jsou-li ode Mne 
tak vzdáleni, nic jim nepřináší útěchu. Ani na okamžik na Mne nemyslí, tak jsou chyceni v 
honbě za světskými věcmi – zbytečnými věcmi – které nepřinášejí nic, než touhu po dalších 
a dalších věcech. 

Pak jsou zde ti, kteří se z lásky ke světským lákadlům stávají nenasytnými. Usilují o větší, 
a jak věří, hodnotnější, vlastnictví. Nakonec staví pro sebe svatyně. To se stane, když se 
ponoří do beznaděje, protože čím více bohatství a přepychu získají, tím více jsou zmatení 
a roztěkaní. Ztrácejí zájem o ostatní lidi a brzy zůstanou izolovaní, chycení do pavoučí sítě, 
utkané pro ně zlým duchem, aby je chytil do pasti a zničil jejich duše. 

Posedlost mých dětí světskými statky a zbožňování osobního bohatství je odděluje od Boha. 
Vaše vlastní láska k majetku ničí vaši lásku k vašemu bližnímu. Stanete se natolik sobeckými, 
že vás nebude zajímat neštěstí druhých. To proto, že neposloucháte Boží Slovo. 

Musíte přestat s vaší honbou za bohatstvím. Pak se stanete čistější srdcem. Dovolíte-li 
tomuto úskočnému hříchu zastřít svou mysl, nebudete mít nikdy čistou duši a budete 
nehodní předstoupit přede Mne. Ti, kteří jsou chudí, mají méně pokušení, jež by je 
oddělovala ode Mne. Ti, kteří jsou bohatí, jsou chudí v tom, že se mají hodně co učit, před 
tím, než se dokáží pokořit v mých očích. 

Kdy už se naučíte, že pokud člověk dá přednost světským potěšením přede Mnou, nebude 
schopen připravit svou duši tak, aby vstoupil do mého Nového ráje? 

Váš Ježíš 

819. Až za zvuku polnic sestoupí na svět Nový Jeruzalém, světla vyplní oblohu 
a všechno ztichne 
Neděle, 9. června 2013 v 23:15 
 
Má milovaná dcero, bolest, kterou v tomto čase tělesně snášíš, má zachraňovat duše, které 
jsou ode Mne tak vzdálené, že kdybys Mi tuto bolest jako smírčí duše nenabídla, byly by pro 
Mne navždy ztracené. Měj stále na paměti, jak velice Mě zraňuje a láme mé srdce, když 
ztrácím i jednu jedinou duši. 



Moje láska k lidstvu zůstává nedotčená, neboť nic Mě nemůže nikdy zastavit v lásce ke každé 
drahocenné duši. Tak velmi je miluji, že dary, které jsem ti dal, má dcero, vidět všechny děti 
Boha tak, jak je vidí On, s čistým srdcem, nikdy nebudou mít konce. Proto tolik trpíš, moje 
maličká. Není to kvůli těm, jejichž hněv tě uráží, ale je to kvůli těm duším, které jsou 
v strašné temnotě a jejichž osud tě děsí, že snášíš tyto nové tělesné útrapy. 

Prosím, pochop, že když se stáváš netrpělivou a podrážděnou kvůli těmto bolestivým 
zkouškám, že jsou ničím ve srovnání s intenzivním utrpením, kterému čelí duše uchvácené 
šelmou. Bude to ničím ve srovnání s dušemi, které musí snášet bolest utrpení v očistci. Jak ti 
to bude připadat bezvýznamné, až uvidíš, jak vyrvu duše, které by jinak nebyly schopné se 
samy zachránit ze zlého sevření šelmy. 

Má dcero, nezáleží na tom, jak bolestivé je toto utrpení, bude bezvýznamné, až sjednotím 
Boží děti, až ve Velkém dnu sestoupí nejnádhernější ráj. Až za zvuku polnic sestoupí na svět 
Nový Jeruzalém, světla vyplní oblohu a všechno zmlkne před hlaholem andělů, jejichž zpěv 
před posledním okamžikem dosáhne ke každé duši. To bude poslední hodina, kdy přijdu 
soudit živé i mrtvé. 

Váš Ježíš 

820. Nesmíte se bát, neboť to, co slibuji, vám patří, a je to vaše dědictví 
Pondělí, 10. června 2013 v 23:00 
 
Má vroucně milovaná dcero, světu musí být sděleno, že můj čas k návratu je blízko. Můj čas 
již začal, právě teď, když se snažím obrátit lidstvo k sobě, před mým Velkým dnem. 

V tomto čase vás všechny připravuji, ačkoliv mnozí se dělají hluchými. Dělám to s láskou pro 
každého jednotlivého z vás, kterého miluji, pro každého jednotlivého z vás, pro nějž jsem se 
vzdal svého těla. Brzy budete svědky mého zásahu, kdy otevřu oči lidstva a který jasně 
uvidíte. 

Až má mise bude přijata, uskuteční se zázraky. Pocítíte moji přítomnost a Já se dám poznat 
skrze činy velkého milosrdenství. Tento plán vás má přivábit zpět, ty z vás, kteří už nevěří, 
že existuji, obrátit směrem k mé božské spáse. 

Já jsem Král, jenž bude panovat nad Novým rájem, zaslíbeným Mi mým Otcem. Vy, kteří Mě 
neznáte, slyšte Mě teď. Jste moji. Přináším vám život, ne jaký znáte na zemi, ale věčný život. 

Nesmíte se bát, neboť to, co slibuji, vám patří, a je to vaše dědictví. 

Toto království je tím, pro které jste byli zrozeni, aby Bůh, můj milovaný Otec, mohl znovu 
stvořit svět takový, jaký byl na počátku. On je Počátek, neboť On jej stvořil. On je i Konec, 
proto až přijde Velký den, nebude už žádné utrpení, a nový začátek – věčný život – bude 
darován těm, kteří přijmou Boží lásku. Musíte být více důvěřiví, méně cyničtí a přijmout velký 
dar života, který může přijít pouze od dokonalého Boha. 

Jen Bůh může stvořit takový zázrak – dar života. 

Jen Bůh vám může dát věčný život, kde smrt bude poražena a s ní i všechno zlo. 

Musíte se dívat do budoucnosti s očekáváním. Musíte se pokoušet naslouchat těmto 
poselstvím, neboť vám budou potřebným záchranným lanem, až přicházející dny potemní. 



Chtěl bych, abyste nikdo nebyl ztrápený, ustaraný, vyděšený a smutný, neboť můj Slavný 
Den bude znamenat, že z vás setřu všechny slzy, sejmu bolest, smutek a utrpení a očistím 
vás svou velkou slávou. 

Konečně zakusíte čisté, nekonečné štěstí. Všechno, co jste si kdy představovali, že je 
nebeským stavem, bude vaše. 

Nemůžete-li Mi hned odpovědět pro váš nedostatek důvěry, pomohu vám, když ke Mně 
budete volat. Proste Mě o dar důvěry skrze tuto modlitbu modlitební kampaně (109): 

O dar důvěry 

"Ó, můj nejdražší Ježíši, 

pomoz mi důvěřovat Ti, 

věřit Tvému slibu, že znovu přijdeš, 

přijmout pravdu o tvém Druhém příchodu, 

věřit ve slib Boha Otce, kdy řekl, že Ti dá tvé království. 

Pomoz mi důvěřovat ve tvé učení, v tvůj plán zachránit svět. 

Pomoz mi přijmout důstojně tvé dary. 

Pomoz mi důvěřovat v Tebe, abych se zbavil svého strachu a mohl tak dovolit tvé lásce 
zaplavit mé srdce a duši. Amen." 

Ó, jak jen toužím vás utěšit, zmírnit vaše obavy, úzkost a starosti. Jak jen si přeji udělat 
přechod tak bezbolestný, jak je to jen možné, abyste nemuseli trpět rukou šelmy, jejíž 
působení uvidíte skrze nepřátele Boha. 

Jestli Mi zcela důvěřujete a odevzdáte se mému milosrdenství, slavnostně slibuji, že mé 
milosrdenství zkrátí čas, kdy se lidské utrpení vystupňuje kvůli zlobě těch, kteří vám je chtějí 
způsobit. 

Slibuji, že můj zásah skrze zázraky probudí ty, kteří mají pomoc nejvíce zapotřebí – 
k uvědomění si Pravdy. Když Boží Pravda bude přijata těmi, kteří opravdu nerozumí mému 
slibu přijít znovu, ale kteří jej přijmou ve svých srdcích, pak utrpení bude zmenšeno a Já 
prokážu milosrdenství miliardám duší. 

Nicméně vaše důvěra ve Mne vám pomůže uvidět Pravdu. Když Pravdu přijmete, přijmete 
klíče k mému novému království. 

Váš Ježíš 

821. Nikdy to nedělejte, neboť je to jediný hřích, který se Mi svým pokrytectvím 
hnusí  
Středa, 12. června 2013 v 23:50 
 
Má vroucně milovaná dcero, jak se vší svou mocí pokouším zažehnout duše věřících, nejdříve 
a především v těchto mých svatých poselstvích světu, musím zase znovu varovat ty, kteří 
mluví špatně o mém svatém Slovu. Zatímco vyhledávám duše vlažných ve své víře, proč 



musí ti, kteří tvrdí, že mluví v mém jménu, odsuzovat Pravdu, když je vám dávána Beránkem 
Božím prostřednictvím těchto poselství? 

Kdo by k vám mohl promlouvat tímto způsobem v mém svatém jménu a troufal si postavit se 
před vás? Nikdo. Jen díky Boží moci vám může být mé Slovo oznámeno prostou a jasnou 
řečí. 

Člověk bude stále hřešit, ať už se dopouští hříchů, které jsou stejné u vás všech na světě, 
nebo které jsou závažného druhu. Všichni jste hříšníci. 

Jeden hříšník nemůže nikdy odpustit jinému v mém jménu, pokud by to nebylo z mého 
oprávnění skrze skutek zpovědi, který vás na krátkou chvíli osvobozuje od hříchu. Žádný 
hříšník nemůže odsoudit jiného hříšníka v mém jménu, neboť k tomu nemá právo. Pokud 
odsoudíte jiného hříšníka, i když je vinen i tím nejzávažnějším skutkem proti Bohu, vaše duše 
zčernají, jako ona osoba, kterou veřejně odsuzujete v mém jménu. 

Cožpak nevíte, jakou Mi působíte bolest a žal, když se navzájem zraňujete? Cožpak jste Mi 
vůbec neporozuměli? Neučili jste se snad, proč jsem pro vás zemřel? Vy, kteří ještě 
nechápete Pravdu, musíte nyní naslouchat. Neodsuzuji vás kvůli vašim hříchům, protože vás 
miluji a odpustím vám každý hřích, a nezáleží na tom, jak strašný může být. Ale když se 
prohlásíte v mém jménu na roveň Mně a soudíte jiného hříšníka za použití mého jména, 
odsoudím vás také. 

Ani jeden z vás, bez ohledu na to, jak vás miluji, nemůže soudit jiného. Jen Mně, Ježíši 
Kristu, bylo mým Otcem dáno právo soudit lidstvo – nikomu jinému. Dopustíte-li se takového 
hříchu, budete čelit mému Soudu. Nikdy to nedělejte, protože je to jediný hřích, který se Mi 
svým pokrytectvím hnusí. 

Lidstvu již téměř nadešel čas, aby uvidělo Pravdu. Pokud však můj Otec na vás nesešle četné 
tresty, jen nemnozí odpovědí na moje volání, včetně těch, kteří Mi prohlašují oddanost. Tak 
slepí jste k Pravdě věčného života, tak odolávající slyšet Boží Slovo, že jediný způsob, jak vás 
přimět naslouchat, je seslat na vás tresty. 

Až se přihodí první z mnoha, mnozí řeknou, že jsou to přírodní katastrofy, ale až budou na 
vás dopadat tak rychle, a nebudete mít kam utéct, až potom uznáte, že vás postihla ruka 
Boží. 

Můj Otec otřese celým světem. Vy, kteří pochybujete, že existuje, poznáte, že tyto události 
nemohou být přičítány pouze přírodě. Vy, kteří ve Mne věříte, ale zesměšňujete tato Boží 
poselství, budete polykat vaše slova a budete si chtít vyříznout jazyky, protože si brzy 
uvědomíte, jak Mě vaše ničemná slova urazila. Nejen že se rouháte Bohu, ale bráníte této 
Boží misi zachraňovat duše. 

Za každou duši, kterou Mi odepřete, budete trpět navěky. Když se vzpurně stavíte před Boží 
tvář, nebude vám dovoleno to činit. Nezapomeňte, že bez ohledu na to, jak vás miluji, 
zasáhnu, pokud se pokusíte sabotovat Boží dílo v této poslední misi k záchraně lidstva. 

Nastal čas, aby Kniha Pravdy byla nyní dána světu. Když Mě následujete, ale nepřijímáte Mě 
teď, když vás volám, nedělejte si starosti, neboť vás nebudu soudit.  Ale když se pokusíte 
bránit Mi zachraňovat Boží děti, srazím vás. 

Váš Ježíš 
Spasitel lidstva 
 



822. Bůh od vás neočekává, že budete zanedbávat každodenní věci, nebo čas, 
který trávíte s rodinou a přáteli 
Pátek, 14. června 2013 v 23:50 
 
Má vroucně milovaná dcero, když člověk začne věřit ve svou nepřemožitelnost, je ztracen. 

nejmenší Tak mnoho lidí, kteří nepřipouštějí, že život na zemi je jen drobnou částí jejich 
duchovní cesty do mého království, plýtvá vzácným časem. Čas, o kterém mluvím, je ten, 
jenž vám byl dán Bohem a v němž musíte žít podle jeho přikázání, jestli máte dosáhnout 
věčného života. Když Boha nepřijímáte, pak se od Něj sami oddělíte. Když to uděláte, váš 
život bude zkrácen, a když zemřete, tak místo daru věčného života se váš život ukončí. 
Nesmíte marnit čas, daný vám v tomto životě tím, že jej budete trávit honbou za zbytečnými 
věcmi, které se časem stanou jen prachem. 

Bůh od vás neočekává, že budete zanedbávat věci každodenního života, nebo čas, který 
trávíte s rodinou a přáteli. To neznamená, že když užíváte ovoce života na zemi, že 
nemůžete zachovávat cesty Pána. Můžete. 

Moje dcero, chtěl bych, aby bylo známo, že je mnoho zmatku ohledně mého přání, jak 
toužím, aby lidstvo následovalo Mé učení. 

Smích je dobrý. Pospolitost je důležitá. Těšit se z naplněného života je dobré, jakmile 
ukážete pokoru před Bohem a chválíte Ho, a pak vzdáte díky i za tu radost. Všechny dary, 
které obdržíte v tomto životě pro dobro druhých, mohou přijít jen od Boha. Jak tyto dary 
použijete, bude důležité pro záchranu vaší duše, když se o dary, poskytnuté vám Bohem, 
rozdělíte s ostatními. Některým lidem jsou dány velké vlohy, ale s dary se rodí všechny duše. 
Slouží k tomu, aby vám pomohly pomoci ostatním. Ti, kteří jsou narozeni s nadáním pro 
obchod, mají povinnost se postarat, aby byl dobře použit, a to k užitku jiných. Ostatní použijí 
své dary, aby se starali o své bližní a přinášeli radost do života jiných lidí. A pak jsou zde 
duše, které trpí. Jejich utrpení je také Božím darem, neboť pomohou zachránit duše 
ostatních, a tím, že to dělají, získají největší dar ze všech – věčný život. 

Život je dán Bohem z určitého důvodu. Je pro slávu Boží a povzbuzení jeho dětí ke 
konečnému sjednocení s Ním, až se život změní. Boží děti jsou připravovány na tuto změnu, 
až se nakonec tento nádherný věčný život zaslíbený Adamovi a Evě, stane i jejich životem. 

Je důležité pokusit se projevit jeden druhému tolik lásky a soucitu, právě tak, jak byste 
očekávali, že bych se choval k vám, až přijdu soudit. Každý den se musíte ptát sami sebe, 
pro každý skutek, který jste učinili – potěšil by Boha? Dělám dost proto, abych se řídil Božími 
přikázáními? Neporušuji Boží zákony, a jestli ano, jaké to bude mít následky? 

Zanedbávejte potřeby ostatních a o vaše potřeby nebude dbáno. Poraňte úmyslně kterékoliv 
z Božích dětí, a budete trpět. Zabijte kterékoliv z Božích dětí, a nebudete mít život. Život na 
zemi, i když může přinášet hodně lásky, radosti a naděje, je plný zkoušek. Každé zkoušce 
musíte čelit a musíte přijmout, že je částí Božího plánu v očistě jeho dětí. 

Když žijete svůj život bez uznání Boha, žijete život tak, aby vyhovoval vašim vlastním 
touhám. Když si nevytyčíte pravidla ustanovená Bohem, ztratíte svou cestu. Když zabloudíte 
tak daleko, že nedokážete najít cestu zpět, pak se musíte modlit o Boží milost, aby vám 
pomohla. 

Na každou prosbu k Bohu, je-li pro dobro vaší duše a za potřeby těch, kteří vás milují, je 
vždy odpověděno. 



Váš Ježíš 

823. V Římské říši proti Mně povstane velká ohavnost 
Sobota, 15. června 2013 v 16:48 
 
Má vroucně milovaná dcero, právě tak, jak jsem šel osamělý pomalou a bolestivou cestou na 
vrcholek hory Kalvárie, tak také půjde zbytek mé armády. 

Když jsem kráčel na tento pahorek trýzně, byl jsem obklopen stovkami římských vojáků, kteří 
bránili v přístupu těm podél cesty, kteří Mě chtěli utěšit. I když by nebylo nutné, aby tak 
velký počet vojáků střežil jen jediného muže, jejich přítomnost měla ukázat řadu věcí. Chtěli 
mým následovníkům, a komukoliv, kdo se pokoušel šířit Pravdu mého učení dát najevo, kdo 
zde byl pánem. Tento čin násilí měl ohrozit a zastrašit ty, kteří se Mi odvážili projevit věrnost. 

Židé Mě odmítli a pak Mě zradili. Římané Mě ukřižovali a bylo to v Římě, kde měl můj 
milovaný apoštol Petr, podle mých pokynů, vybudovat moji církev na zemi, neboť jsem chtěl, 
aby má církev byla vytvořena mezi těmi, kteří Mě pronásledovali. 

Tak jak se vbrzku uskuteční můj Druhý příchod a přijde moje poslední mise, která přinese 
lidstvu konečnou spásu, kterou jsem slíbil, ukazuje se, že se historie bude opakovat. Židé Mě 
budou stále ještě odmítat, dokud se neuskuteční Varování. Nepřátelé Boha povstanou všude 
proti Mně. Ti, kteří Mě milují a ti, kteří tvrdí, že Mě zastupují, Mě zradí. 

Bude to v římské říši, kde povstane velká ohavnost proti Mně. Babylon, domov římské říše, 
kde jsou usazeny národy, které opustily Boha ve prospěch falešných bohů, bude sídlem, 
odkud se budou chrlit všechny lži. 

Šelma s deseti rohy je Evropa a v Římě proti Mně povstane armáda. Opět budou odpovědni 
za ukřižování před Velkým dnem. Dopustí se poslední urážky, až ukřižují a zničí mé mystické 
tělo na zemi. Moje Tělo, to je moje církev. Ti, kdo se od mého těla odloučí následováním 
nového učení, Mě zradí, a přesto budou tak nestoudní, že povstanou a budou tvrdit, že 
přicházejí ode Mne. 

V den, kdy bude vyhlášeno nové, jednotné světové náboženství, za podpory částí katolické 
církve, jak bylo předpověděno, tehdy obloha ztemní a na zemi dolehne veliká bouře. Bude 
to jako v okamžiku mého posledního výdechu na kříži, kdy hněv mého Otce stihl pahorek 
Kalvárie. Až se to stane a projeví znamením, že má jediná pravá církev byla zrušena 
a nahrazena falešnou pohanskou ohavností, vězte toto. Tehdy budou všude na lidské 
pokolení pršet tresty. 

Všemožná znamení budou dána z nebes jako varování těm, kteří budou stranit falešnému 
proroku a zakrátko i jeho přívrženci antikristu, že jejich dny jsou sečteny. Bude jim ukázáno, 
jaké to je zakusit hněv mého Otce. V této fázi si mnozí biskupové a kněží uvědomí pravdu 
a budou bojovat proti této zkaženosti. Neopustí Mě a dále povedou moji pravou církev na 
zemi. Žel, mnozí nebudou mít odvahu to udělat a budou jako beránci vedeni na porážku, ale 
útěchou jim bude vědomí, že je nikdy neopustím. Sešlu jim hodně pomoci a moje armáda 
zbytku povstane a bude šířit evangelia, až budou všude odsunuta stranou. Budou kázat 
v každém koutu světa a budou nebojácní. Jejich láska ke Mně porazí dílo antikrista. Jejich 
poslušnost ke Mně a jejich odpověď na modlitby mé modlitební kampaně zachrání miliardy 
duší. 

A pak můj plán bude dokončen. 

Váš Ježíš 



824. Bůh existuje v každé osobě narozené v tomto světě, bez ohledu na její víru, 
nebo přesvědčení rodičů 
Sobota, 15. června 2013 v 23:44 
 
Já jsem tvůj milovaný Ježíš, který působí prostřednictvím tvé duše. I když si Mne nevšímáš, 
jsem zde. Pracuji skrze tvou duši, protože jsi Mi ji dala a tak budeš vždy trpět pro Mne a se 
Mnou. 

Dnes, má dcero, se obracím na všechny, kteří říkají, že nevěří v Boha. Když nevěříte v Boha, 
musím nyní vysvětlit, jak poznáte, že Bůh skutečně existuje. Bůh existuje v každé osobě 
narozené v tomto světě bez ohledu na její víru nebo přesvědčení rodičů. Bůh přináší 
s každou formou života vnímání úžasu a bázně, které vždy vytváří v duši pocit silné lásky 
k jinému Božímu stvoření. 

Každý z vás je Boží stvoření. To je skutečnost. Někteří z vás se narodili s velkou krásou. 
Někteří jsou narozeni s vadami. Jiní jsou narozeni s hroznými nedokonalostmi. Přesto jsou 
všichni zrozeni, protože Bůh to dopouští. 

Mnozí z vás budou ospravedlňovat bránění v životu Božím dětem, které jsou nedokonalé. 
Někteří budou vraždit Boží děti v lůnu matek, a pak to ospravedlní, většinou ze sobeckých 
důvodů. Za to budete odsouzeni, ledaže byste Mě prosili, abych vám odpustil. Bude vám 
odpuštěno, ale jen když budete upřímně litovat, co jste udělali rouháním vůči mému Otci. 

Někteří z vás jsou narozeni s nedokonalostmi, které vytvářejí trauma ve vašich životech. 
Jakkoliv to může být těžké, toto utrpení je vám dáno, abyste zachránili ostatní, kteří by jinak 
přestali existovat. Víte, ty duše, které hanobí mého Otce a které nebudou nikdy prosit 
o odpuštění za své hříchy, skončí navěky v pekelných plamenech. Vaše utrpení je pomůže 
zachránit, neboť samy se nemohou, ani se nebudou moci zachránit. Vybrali jste si to utrpení 
dříve, než jste se narodili. Můžete je přijmout nyní, nebo snad později, ale jste v bezpečí 
v mém království, neboť sláva bude vaše navěky. 

Váš Ježíš 

825. Já jsem láska. Já jsem bůh. Je to jedno a to samé. 
Středa, 19. června 2013 v 03:00 
 
Má vroucně milovaná dcero, mé přání zformovat jádro mé armády se v tomto čase naplňuje. 
Jako malá semínka se rozptýlí a budou růst a rozšíří se všude. 

Má dcero, základ této armády je důležitou částí. Jako malé dítě, které se utváří v lůnu matky, 
potřebuje čas a bedlivou pozornost aby se zajistilo blaho dítěte, které přijímá výživu 
z placenty. Bude růst pomalu, ale dokonale, dokud nakonec nebude vypuzeno z lůna, a bude 
připraveno žít život, určený pro něj mým Otcem. 

Zrod mé armády zbytku bude stejný. Bude vyžadovat velkou přípravu, než bude připravena 
zaujmout své místo ve světě, ale její základ je pevný a duše, které jsou stavebními kameny, 
se spojí jako jeden, aby vytvořily mocnou a impozantní armádu. Pak se tato armáda náhle 
všude rozšíří a rozroste s takovou silou, že se stane těžké si ji nevšímat. Všichni v mé armádě 
budou bez ega, pýchy, nebo potřeby spoléhat se na vědecké vyhodnocení mého Slova, které 
bude od nich požadováno, k prokázání Boží Pravdy. 

Věda je Božím darem, ale nedokáže vysvětlit tajemství Boha. A tak ti, kteří potřebují uklidnit 
logickým vysvětlením, pokud jde o to, jak v tomto čase komunikuji s Božími dětmi, budou 
zklamáni. Není odpověď, která by je uspokojila. 



Jedním z největších darů daných člověku je láska. Láska nemůže být vědecky vysvětlena 
nebo dokázána, neboť pochází z Božího Ducha. Je přítomná ve vás všech. Cítíte ji. Je to 
pouto, které lidstvo spojuje a které se moci Zlého nepodaří zničit. 

Já jsem Láska. Já jsem Bůh. Je to jedno a to samé. Bez lásky byste nemohli mít život. Láska 
vás sjednotí, udrží vás při síle a pohromadě. Láska vám pomůže přinášet Mi duše. 

Váš Ježíš 

826. Největší lež je, že Satan může předpovědět budoucnost, ale tak tomu nikdy 
nemůže být 
Pátek, 21. června 2013 v 11:50 
 
Má vroucně milovaná dcero, zatímco se pohanství dále šíří do celého světa jako virus, člověk 
se začíná považovat za Boha. Mnoho sekt, které nepřijímají existenci pravého Boha, uctívají 
místo Něho ve svých chrámech šelmu. Tyto ubohé duše, jejichž sebeláska pramení z přílišné 
ctižádosti, zřídily chrámy, ve kterých bezostyšně uctívají Satana. Mnohým nezasvěceným 
připadají tyto chrámy jako kostely k uctívání Boha, ale nenechejte se oklamat. Jejich jediným 
účelem je uctívat šelmu, která jim slíbila věčný život. Slíbil jim, že poslušností své sebelásky, 
která nahradila lásku k Bohu, získají věčný ráj rozkoše. 

Sliby dané jim šelmou, která s nimi jasně komunikuje, jsou vymyšleny tak, aby je oklamaly 
a oni uvěřili v lež. Že jejich prosby o světská potěšení a uspokojení sama sebe budou 
odměněny, položí-li je před oltář šelmy – falešného boha, kterého uctívají místo mého 
milovaného Otce. Uvěří, že dají-li své potřeby na první místo před ostatní, že jim bude 
umožněno nabýt velkého bohatství, ovládat druhé a být svobodní. 

Tito lidé jsou povzbuzováni stavět se před Boha a vyhledávat takové síly, aby byli schopni 
porazit Boží království. Žel, udělají cokoliv v touze po bohatství a vlády nad jinými, skrze 
čirou chamtivost. Zničí životy jiných. K dosažení svých cílů budou zabíjet a proklínat Boha 
každý den. 

Když proklínají Boha, sloužíce černé mše, z nichž mnohých se tajně účastní mocní lidé, 
včetně těch, kteří říkají, že slouží Bohu v jeho chrámech. Jejich satanské obřady jsou zcela 
běžné a jsou pyšní na svoje jednání. Pyšně prohlašují své budovy za chrámy, neboť ve svých 
duších nemají špetku studu. Tyto chrámy jsou postaveny k uctívání Satana, ne Boha, 
přestože by chtěli, abyste uvěřili v něco jiného. 

Budou Mnou potrestáni za své zločiny proti lidstvu a rouhání Bohu, jimiž jsou vinni. Mnozí 
z nich se rouhají mému Otci užíváním výrazů, které jsou příznačné právě pro Něho. Můj Otec 
řekl: Já Jsem Počátek". "Já jsem" je jimi použito k označení jejich sebelásky a napodobují 
každý svatý úkon, skutek, a opakují slova, daná světu Bohem, aby Ho tím zneuctili. 

Během Velkého trestu budou jejich chrámy Bohem rozbořeny a tito lidé se stanou vyprahlými 
a prázdnými, zbavení veškeré moci nad Božími dětmi. Bude jim však, jako všem Božím 
dětem, dána příležitost odmítnout Satana před Velkým dnem. Někteří přijmou moji ruku 
milosrdenství, ale mnozí ji odmítnou, neboť věří v ďábelské lži, které jim do jejich duší vtiskla 
šelma. 

Věří, že kontrolou nad světem, rostoucí znalostí vesmíru, ovládnutím života prodloužením 
lidského věku a zmenšením celosvětové populace, budou jako Bůh. 

Satan je velmi opatrný, pokud jde o to, jak polapit jejich duše. Ukazuje jim velkolepé vize 
budoucnosti, o které jim říká, že je jejich. Říká jim o velkých událostech, které se mají stát 
v budoucnosti, které jsou zde pro ně, aby je využili. Všechno jsou to lži. Nic z toho, co jim 



říká, není pravda. Satan má mnoho mocí, které mu byly dány Bohem jako Luciferovi, 
jednoho z nejmocnějších andělů v hierarchii mého Otce. Svým stoupencům ukazuje krásné 
obrazy nádherné budoucnosti, o níž říká, že bude jejich, když mu postoupí své duše. A oni 
věří v jeho sliby budoucnosti. 

Největší lež je, že Satan může předpovědět budoucnost, ale tak tomu nikdy nemůže být. 
Proroctví může pocházet jen od Boha. Nikomu nebyl odkázán tento dar, který může plynout 
pouze z Božích úst. Satan nemůže předpovídat budoucí události, jejichž podrobnosti mohou 
být sděleny pouze Božím prorokům. Věříte-li v Satanovy sliby, váš život se stává lží a věčný 
život nebude váš, ledaže byste přijali Pravdu. 

Bůh vám slíbil věčný život. Můj slib, že opět přijdu a vezmu vás do ráje, to je pravda. 
Neurážejte Boha odmítáním Pravdy. 

Váš Ježíš 

827. Bůh Otec: Považovat mého Syna za hříšníka je nejhorší rouhání 
Neděle, 23. června 2013 v 18:18 
 
Má nejdražší dcero, jak by rodiče reagovali, kdyby věděli, že jejich děti čelí smrti? Nebojovali 
by do posledního dechu, aby je uchránili ode všech zranění? Právě proto teď zasahuji ve 
světě tím, že jsem pověřil mého Syna sdělit vám pravdu, abych zachránil životy mých dětí. 

V životě existují malé věci, které mají dopad v globálním měřítku. Včely, jejichž chování se 
změní, a když nemůže být shromažďován pyl, budou mít přímý účinek na život, který 
existuje na zemi. Skrze církev mého Syna na zemi může být život duše zachován. Bez Pravdy 
nemůže církev mého Syna život udržet. Pokud lži proniknou zdmi církve, bez mého zásahu to 
bude mít dopad na život duší. 

Až se církev obrátí proti tomu, kdo ji vytvořil, tak život bude zničen. Toto zamoření bude mít 
přímý dopad na celý svět, včetně těch, kteří nevěří na život po smrti. Ovlivní dokonce i ty 
v jiných náboženstvích, která nepocházejí ode Mne. Když lži zamoří mystické Tělo mého 
Syna, Ježíše Krista na zemi, vyvolají nemoc. Není-li nemoc zastavena, vede ke smrti. Proto 
jako Bůh, Otec veškerého stvoření, nebudu nečinně přihlížet a nedovolím mým nepřátelům 
ničit duše mých dětí. 

Až budete čelit lžím, pořinou se z úst podvodníků ve zmatené směsici nesmyslů. Tyto lži, 
které již začaly, jsou jakoby pokorná řeč, ale skrývají největší lži proti učení církve. Uvědomte 
si, co jsou zač – poslané vás lichocením přivést ke spáchání hříchu. Je-li můj Syn považován 
za hříšníka, vězte, že je to nejhorší rouhání, protože tak tomu nemůže být. 

Poslal jsem mého Syna jako člověka v těle a podobného vám všem s jedinou výjimkou. Byl 
zrozen bez hříchu, a proto nebyl schopen hřešit. Každý, kdo užívá pravdu a pak ji překroutí, 
aby dal nový význam ukřižování mého Syna, je lhář. Nepřichází ode Mne a je nepřítelem 
mého Syna. 

Moje dětičky, pozorujte nyní, jak šelma a démoni, které poslal, aby Mi vás vzali, se potulují 
mezi vámi. Musíte být silní. Nesmíte nikdy zapomenout, že můj Syn vám předal pravdu, když 
chodil po zemi a zemřel pro vaše hříchy. Obětoval své tělo, aby vás vykoupil, ale nikdy se 
nestal hříšníkem, neboť není jedním z vás. 

Musíte zůstat věrní mému Slovu a učení mého Syna. Když věrní nebudete, tak budete 
pokoušeni přijmout lži, které vám nepřinesou nic, než věčné utrpení. 



Váš milovaný Otec 
Bůh Nejvyšší 
 
828. Pravda vás osvobodí. Lži vás zničí. 
Neděle, 23. června 2013 v 18:37 
 
Má vroucně milovaná dcero, jak je zdrcené mé Srdce z trápení mých ubohých milovaných 
služebníků, kteří již začínají vidět zmatek, který se projevuje v mé církvi. Pravím jim: 
Zůstaňte a konejte co je třeba ve službě Mně pod střechou mojí církve. Zůstaňte pevní 
v mém učení. Nepřijímejte nová a tak zvaná teologická vysvětlení, pokud jde o to, kdo jsem 
Já, co jsem učinil pro lidstvo, nebo jak se vrátím, abych si vyžádal všechny Boží děti, které 
přijmou mé milosrdenství. Důvěřujte pouze mému svatému Slovu, danému vám mými 
apoštoly a nejsvětější Biblí. Cokoliv, co se liší od svatých svátostí, nebo co vám řekli 
o potřebě spásy – nepřijímejte to. 

Já jsem Pravda. Vám byla dána Pravda. Jen Pravda může uchránit vaše duše od zatracení. 
Pravda vás osvobodí. Lži vás zničí. Slavnostně slibuji každému z vás, moji vzácní posvěcení 
služebníci, mimořádné milosti k tomu, abyste vytrvali tváří v tvář pronásledování, až bude 
vaše víra zkoušena do krajnosti, když se budete modlit tuto modlitbu modlitební kampaně 
(110): 

Pro kněze, aby zůstali věrní tvému svatému Slovu 

"Ó, můj nejdražší Ježíši, naléhavě Tě prosím, abys mě udržel silným a odvážným, abych mohl 
bránit Pravdu ve tvém nejsvětějším jménu. 

Úpěnlivě Tě prosím, dej mi milost, kterou potřebuji, abych vždy vydával svědectví o tvém 
svatém Slovu. 

Učiň mě odolným vůči nátlaku prosazujícímu nepravdy, když v mém srdci vím, že Tě urážejí. 

Pomoz mi zůstat věrný tvému svatému Slovu, až do dne, kdy zemřu. Amen." 

Mým posvěceným služebníkům musím dát ještě jedno slovo varování. 

Musíte bránit dar zpovědi a musíte pochopit, že jen ti, kteří usilují o výčitky svědomí kvůli 
svým hříchům a přijímají Mě, Ježíše Krista, jako klíč ke své spáse, se připojí ke Mně v ráji. 

Váš Ježíš 

829. Matka Spásy: Musíte zůstat věrní tomu, čemu vás můj Syn učil. Byl ve všem 
jako vy, s výjimkou hříchu. 
Pondělí, 24. června 2013 v 14:17 
 
Jsem vaše milovaná Matka, Královna všech andělů, Matka Boží. Jsem Neposkvrněné Početí. 

Mé děti, cožpak nevíte, že můj Syn vede v tomto čase všechny, kdo před Něj přicházejí 
s otevřeným srdcem? 

Abyste vydali svědectví Pánu, Bohu, skrze jeho jediného Syna, musíte zůstat věrní jeho 
učením. Jsou vytesána do kamene a jako taková se nemohou nikdy změnit. Pravda se 
nemůže nikdy změnit. Všem Božím dětem byla dána Pravda, ale ne všichni přijali, Kým byl, 
nebo odkud přišel. Vy, kteří přijímáte Pravdu danou lidstvu ukřižováním mého milovaného 
Syna, Ježíše Krista, nesmíte nikdy zapomenout, co vám řekl. 



Všechno vám vysvětlil. Nic nezměnil. Musíte zůstat stále bdělí, protože jste již sváděni a brzy 
mnozí z vás upadnou v omyl. 

Hřích je hřích. Nelíbí se Bohu, ale je odpuštěn, když projevíte výčitky svědomí a poprosíte 
o vykoupení. Milosti věčného života jsou pro všechny Boží děti, které o ně poprosí. Každému 
Božímu dítěti, skrze milosrdenství mého Syna, bude dán čas a potom velký dar, aby jim 
připomněl Pravdu. Tímto způsobem může být a bude zachráněna většina obyvatelstva světa, 
a pak jim bude dán dar života v Novém ráji. 

Jako hříšníci, musíte stále prosit o odpuštění skrze mého Syna, abyste zůstali ve stavu 
milosti. Vaše hříchy vám nemohou být odpuštěny, dokud nepoprosíte mého Syna o dar 
smíření. 

Musíte zachovat věrnost učení mého Syna. Byl ve všem jako vy, s výjimkou hříchu. Bůh je 
všemohoucí. Bůh je láska. Bůh je dokonalý. Bůh, prostřednictvím svého Syna, by nemohl být 
nikdy v pokušení dopustit se hříchu. 

Jděte v pokoji, drahé děti, a jakmile zůstanete pevné a věrné Pravdě, která může přijít jen 
od Boha, budete žít plný a nádherný život v těle a duši v dokonalé harmonii s mým Synem. 

Vaše Matka 
Matka Spásy 
 
830. Velmi málo lidí nalézá ve Mně útěchu. Trpělivě čekám, a přesto ke Mně 
nepřicházejí. 
Úterý, 25. června 2013 v 20:45 
 
Má vroucně milovaná dcero, mé slzy dnes kanou, jak vzrůstá ubohost zla, která se projevuje 
v srdcích lidí. Stali se tak zatvrzelými, že jejich kamenná srdce neponechávají pro Mne žádný 
prostor, abych v nich našel útěchu. 

Mé Srdce se nyní chvěje zármutkem kvůli křesťanům, kteří odpadli od Pravdy a všeho, co 
jsem je učil. Velmi málo jich ve Mně nalézá útěchu. Trpělivě čekám, a přesto ke Mně 
nepřicházejí. Vytvořili zeď, která je ode Mne odděluje, a jen slovy se hlásí k mému slibu přijít 
znovu. Jak jen zapomněli na to, co jsem řekl, co jsem učinil, abych je zachránil, a co jsem 
jim sdělil Knihou mého Otce, jak očekávat čas, až se bude krátit. 

Mé ubohé, ubohé děti. Především potřebuji, aby ve svých srdcích probudily ke Mně lásku, 
mají-li dostat útěchu a zmírnění bolesti ve svých smutných a těžkých zkouškách v tomto 
životě. V tomto čase musí vztáhnout své ruce a vzývat Mě, mám-li pro ně učinit přechod 
bezbolestným. 

Nechci Božím dětem způsobit trápení. Ale odmítnutím Pravdy mého učení a zákonů daných 
mým Otcem budou zavlečeny do strašlivé bitvy s duchem zla, než je mé milosrdenství stačí 
přitáhnout do mé náruče a zachránit je. 

Jak málo důvěry mají ve svých srdcích k jedinému pravému Bohu. Jak jsou lehkomyslné a jak 
rychle přijímají lži k uspokojení své hříšné touhy. S jakou naivitou přijímají lži, vyhovující 
jejich způsobu života, k ospravedlnění hříchu. 

Cokoliv přijatelného, čím lidským intelektem omluví hřích, je jediná cesta, kterou si zvolí, aby 
své životy prožili, jak chtějí. Pravdu je tak obtížné spolknout a je těžko stravitelná kvůli 



obětem těla, které musí být učiněny, aby byla přijata. Pravda, pokud je přijata, vyžaduje 
velkou odvahu, a jen ti, kteří mají dar pokory, ji mohou skutečně snadno přijmout. 

Opravdově hledající Boží Pravdu jsou často uvedeni v omyl těmi, kteří říkají, že hlásají Boží 
Slovo. Jediné místo, kde Pravdu najdete je nejsvětější Bible a mé svaté Slovo, dávané vám 
těmito poselstvími. Má poselství potvrzují svaté Boží Slovo, tak jak je ustanoveno v Knize 
mého Otce. 

Milovat Mě není lehké, neboť ke Mně můžete přijít jen jako prosté dítě. Vaše okázalé jednání, 
které předvádíte světu ve svém každodenním životě, musí být odloženo stranou. Můžete ke 
Mně přijít jen jako jednoduché, důvěřivé dítě. Musíte Mi padnout k nohám a prosit Mě, abych 
vás vzal, tvárnil vás, pomohl vám jít správnou cestou ke svatosti a pak Mi zcela důvěřovat. 

Jakmile se Mi odevzdáte, pozvednu vás, zbavím vás vašeho strachu a ponesu vás k mému 
království. Dokonce i pak, s Boží láskou ve své duši, vám bude tato cesta připadat těžká. Ale 
bude to, jako kdyby pavučiny byly odstraněny – a jakmile se Pravda stane jasnou – nebude 
jiná cesta, po které byste chtěli jít. Je to totiž jediná cesta, která vás povede do ráje a je to 
cesta, kterou se musíte dát, abyste přišli ke Mně, Ježíši Kristu. Neboť Já jsem Cesta. 

Váš Ježíš 

831. Matka Spásy: Přiveďte mi vaše děti, abych je mohla jako pravá Matka všech 
Božích dětí zasvětit mému Synu 
Středa, 26. června 2013 v 16:50 
 
Mé drahé děti, jako vaše Matka k vám volám: Přiveďte mi vaše děti, abych je mohla, jako 
pravá matka všech Božích dětí zasvětit mému Synu, Ježíši Kristu. 

Když zasvětíte vaše děti mému Synu skrze mne, Matku Spásy, představím je mému Synu, 
aby jejich duším udělil velké milosti. 

Nesmíte nikdy zapomenout, jakou lásku má můj Syn k Božím dětem. Ať už jsou jakéhokoliv 
věku, nabídnete-li je mému Synu k posvěcení jejich duší prostřednictvím mě, jeho 
Blahoslavené Matky, vaše modlitby budou vyslyšeny. Zde je modlitba modlitební kampaně 
(111) za vaše děti. Když se ji budete modlit každý den, přivede vaše děti blízko k Ježíšovu 
milosrdnému srdci. 

K zasvěcení vašich dětí Ježíši Kristu 

"Ó, drahá Matko Spásy, 

zasvěcuji mé děti (uveďte jméno dítěte nebo dětí) tvému Synu, aby jim mohl přinést pokoj 
ducha a lásku srdce. 

Prosím, oroduj, aby mé děti byly přijaty do milosrdné náruče tvého Syna, a ochraňuj je před 
zlem. 

Pomoz jim, aby zůstaly věrné svatému Božímu Slovu, zejména v časech, kdy budou 
v pokušení se od Něj odvrátit. Amen." 

Má prosba ve vašem jménu za vaše milované děti bude mým Synem přijata jako zvláštní dar 
mně, jeho milované Matce, když se pozvedám naplnit můj slib daný mému Synu, kdy 
v tomto čase začíná má mise pomáhat zachraňovat duše ztracených Božích dětí. Můj úkol 
Matky Spásy již začal v celé své vážnosti, a skrze mou přímluvu poskytnout Boží 
milosrdenství hříšníkům, budou dány v hojnosti velké dary těm, kteří mě volají. 



Děti, jděte v pokoji. Já, vaše milovaná Matka Spásy, vždy odpovím na vaše volání, prosíte-li 
o záchranu duší. 

Vaše milovaná Matka 
Matka Spásy 
 
832. Má spravedlnost postihne všechny, kdo brání, aby svaté Boží Slovo bylo 
oznámeno světu 
Čtvrtek, 27. června 2013 v 23:20 
 
Má vroucně milovaná dcero, nedovol, aby ti má odhalení byla důvodem k smutku nebo 
strachu. Jsi vedena a i když utrpení se stává nesnesitelné, prosím, vzpomeň si na má slova. 

Můj Otec skrze proroky dávných dob slíbil, že pošle posledního proroka, posledního posla. 
Nehledě na to, jak strašné to může být, nebo jak tě to děsí, věz, že jen tímto činem může 
poslední Boží smlouva dojít naplnění. 

Říkám vám teď, bojte se, vy, kteří urážíte Boží Slovo. Sklopte své oči a skryjte je v dlaních, 
zejména vy, kteří Mi v tomto čase pliváte do tváře kvůli těmto mým poselstvím smíření. 
Nejste hodni být v mojí přítomnosti. Vy, kteří se Mi nyní vysmíváte, se budete soužit a stále 
soužit až do Velkého dne, protože Mi poztrácíte duše, po nichž tolik toužím. 

Vy, moji posvěcení služebníci, kteří se posmíváte mému zásahu skrze tato poselství, vězte, 
že přijde váš den, kdy se vás zeptám: Zatímco jste strávili tolik vašeho času odmítáním mého 
pravého hlasu, kolik duší jste ke Mně poslali? A kolik se jich ode Mne odvrátilo tímto 
jednáním, pro které vás budu soudit? 

Vy, kteří vykřikujete rouhání proti Duchu Svatému, vězte, že ještě před Velkým dnem, jako 
znamení všem, budete sraženi. Ani jediné slovo nevyjde z vašich rtů a bude to o vás vědět 
vaše stádo – stejné stádo, jemuž jste říkali, aby si nevšímalo těchto zpráv, neboť 
nepocházejí od Boha. V ten den vaši následovníci poznají Pravdu a vy přede Mnou padnete. 
Neomlouvám se za tuto výstrahu. Poskvrníte-li Slovo Ducha Svatého, odetnu vás od sebe 
a budete strašlivě plakat a naříkat spolu se všemi, které jste přivedli do pustiny. 

Moje spravedlnost postihne všechny, kdo brání, aby svaté Boží Slovo bylo oznámeno světu. 
Jim bude patřit nejtěžší trest, neboť bolest, jakou budou zakoušet, bude horší než bolest 
těch, kteří jsou v nejspodnějších úrovních očistce. Vaše zkaženost otřese mnohými dobrými, 
nevinnými dušemi, které jsou věrné mé církvi na zemi. Vaši krutost, která bude včas 
odhalena, uvidí mnozí, a pak vaše skutečná věrnost Božímu Slovu bude konečně vyzkoušena. 
Pak budete stát přede Mnou ve Velký den, kdy přijdu, abych si vyžádal všechny Boží děti – 
až je přijdu vysvobodit z exilu a vzít je do jejich konečného domova lásky a míru, do nové 
éry mého Nového ráje. Tehdy, až se nebe a země sjednotí. 

Váš Spasitel 
Ježíš Kristus 
 
833. V mé církvi bude brzy představena změna obřadu mše svaté 
Sobota, 29. června 2013 v 21:13 

Má vroucně milovaná dcero, nesmíš si všímat nenávisti, která přetéká z úst těch, kteří tvrdí, 
že jsou svatí lidé a věrní následovníci mé drahé, milované Matky. Věz, že nenávist, kterou ti 
projeví, bude horší, než vůči kterémukoliv jinému proroku, který přišel před tebou. Neříkám ti 
to, abych tě děsil, ale jen abys přijala skutečnost a nevšímala si zloby. Kdekoliv je Boží 



přítomnost mezi lidmi rozpoznána, vždy vyvolá brutální reakci šelmy, která pracuje skrze jiné, 
aby popřela Slovo Boží. 

Má dcero, v mé církvi bude brzy představena změna obřadu mše svaté. Bude to velmi 
matoucí a mnozí nepostřehnou lži, které budou přítomné v nových modlitbách. Moje 
přítomnost bude vyloučena tím nejrafinovanějším způsobem, a tak ti, kteří se budou řídit 
novou formou, ve které má skutečná přítomnost bude popřena, nebudou schopni přinést 
oběť Bohu tak, jak musí být konána. Má dcero, takové odhalení bude mít za následek, že 
tebou bude opovrhováno, ale musíš vědět, že to bylo předpověděno. Mým následovníkům 
bude řečeno, že při svatém přijímání jde o to, aby se všichni lidé – na celém světě – spojili 
v jednotě a vzájemně si projevili lásku.  Pomalu ale jistě už při mši svaté nepůjde více o mou 
nejsvětější oběť. Místo toho bude vytvořen obřad k vzdávání pocty člověku a vy budete 
uvedeni v omyl, kdy budete svědky konfliktu před mými svatými oltáři a všemi svatostánky 
na světě. 

Den, kdy každodenní oběti skončí, již není daleko. Vězte, že nyní přicházím, abych vás před 
tím varoval, abyste nehladověli. Až budete zbaveni mé přítomnosti, budete opuštěni mým 
Duchem a shledáte, že je těžké zůstat Mi nablízku. 

Slova, použitá k vašemu oklamání, budou obsahovat výraz "pro dobro všech – pro 
sjednocení všech Božích dětí". Mše nabude nového významu. Moje smrt na kříži bude 
zapomenuta a všechna zdůvodnění budou pro ni znovu definována. Vzpomeňte si v ten den 
na moje nynější slova k vám. Přijměte náhražku a má přítomnost zmizí. Já budu s vámi, ale 
nebude to mé Tělo, na kterém budete mít podíl. 

Vám, kteří nevěříte v tento podlý plán, který již byl připraven, aby se zahladily všechny stopy 
po Mně, říkám: Až budu pryč, budete Mě hledat? Až má nejsvětější eucharistie bude 
poskvrněna, budete se vymlouvat na ty, kteří jsou za to zodpovědní? Nebo budete 
následovat Mě a naslouchat Pravdě, až budete obklopeni lžemi. 

Volba bude na vás. 

Váš Ježíš 

834. Budete obviněni ze spiklenectví proti mé vlastní církvi, přestože vaším 
jediným zločinem bude to, že hájíte Pravdu 
Neděle, 30. června 2013 v 23:10 
 
Má vroucně milovaná dcero, Zlý se ani na okamžik nezastaví ve svém pronásledování těch, 
kteří Mě milují. Když jsou duše blízko Mně a když jejich láska ke Mně roste, vždy tam bude 
a bude se pokoušet Mi je odlákat. 

Když modlitbami zachraňujete duše, Zlý si na vás vylije všechnu svoji zlost a budete cítit 
zranění, protože se stanete terčem kritiky, zejména od těch, které milujete. Musíte si 
zvyknout na tuto bolest a smutek, když Mě následujete a přijímáte můj zásah skrze tato 
poselství. To s sebou přináší strašné bičování, neboť tato poselství budou zodpovědná za 
záchranu více než sedmi miliard lidí. 

Jakmile ďábel poznává, že ztrácí duše jdoucí ke Mně, využije cokoliv, co je nezbytné pro 
vyvolání pochybností v mysli mých věrných, a pak vytvoří strašlivé rozbroje mezi mými 
následovníky. Musíte rozeznat ďáblovo dílo takové jaké je a vědět, že tím více jste 
pronásledováni za přijetí mé milosrdné ruky, čím věrněji následujete Pravdu. Jen tehdy, když 
je Boží Slovo přítomno nejmocnějším způsobem – kdy se Duch Svatý projevuje mezi 



skupinami Božích dětí – Zlý bojuje nejurputněji. On, Satan, zuří kvůli této misi. Vy, kdo 
pochybujete o mém Slovu, dávaném v tomto čase, vězte: 

Jen mé Slovo může vyvolat takové pobouření, dokonce i mezi těmi, kteří věří ve Mne 
a následují má učení. Ani jeden z vás není imunní proti takovým útokům. Vy, mí vzácní 
následovníci, budete těmi, kdo od zlých jazyků schytáte tvrdou kritiku proti Mně. Budou na 
vás plivat, smát se vám a zesměšňovat vás. Budete obviněni ze spiklenectví proti mé vlastní 
církvi, přestože vaším jediným zločinem bude to, že hájíte Pravdu. Ti, kteří podporují Boží 
Slovo a odmítají se odchýlit od Pravdy, vždy trpěli rukama těch, kteří se pokládali za 
nejvybranější Boží zástupce, před těmi ubohými dušemi, které Mě nejvíc milují. 

Je rozdíl mezi těmi, kdo říkají, že jsou lépe informováni a tudíž více hodni vynášet soud nad 
jinými v mém jménu, a těmi, kteří Mě prostě milují. Následujete-li můj příklad, můžete jen 
povstat a hlásat svou lásku ke Mně. Já bych nikdy neřekl, že jeden je lepší než druhý – 
neboť všichni jste hříšníci. Přesto bych nikdy nepřijal ty, kteří možná znají vše, co se dá 
o Mně poznat, a kteří vyhlašují svou nadřazenost nad ostatními. Ti, kteří říkají, že Mě znají 
a urážejí jiného v mém jménu, Mě ve skutečnosti vůbec neznají. 

Ďábel plní duše sebevědomím, pýchou a hněvem. To jsou tři znaky, podle kterých poznáte, 
že je v duši přítomen, když se pokouší umlčet ostatní duše, které hlásají Boží Pravdu. Jak jen 
takové duše budou trpět, zejména nyní, když je tato vytoužená mise prožívána mezi vámi. 
Každý z vás, kdo odpovídá na mé volání, bude muset čelit urážkám a veřejnému posměchu, 
které vám budou brát dech, tak brutální budou výlevy nenávisti. Chci, abyste pochopili, že to 
nejste vy, na něž je jeho nenávist namířena, ale Já. Satan chce umlčet můj hlas, který 
zasahuje až k vám pro vaši záchranu před jeho zlotřilými plány, již před dávnou dobou 
připravenými a pečlivě promyšlenými.  Pro šelmu nemůže být žádné vítězství, ale on ví, jak 
trpím, když Mi vyrve duše. Nedovolte tomuto vlivu, aby vás oslepil k vnímání Pravdy. 

Pravda zachrání vaši duši, a když budete Pravdu šířit, přinese Mi to více duší. Těmito 
prostředky porazím šelmu. Budete uchráněni od veškeré škody, ale budete trpět potupou 
označením za blázny. A vše jen proto, že Mě milujete. 

Váš Ježíš 

835. Matka  Spásy: To, čeho jsem byla svědkem, by nikdy nemohlo být dáno na 
papír, tak ohavné byly ukrutnosti způsobené jeho Božímu tělu 
Pondělí, 1. července 2013 v 16:43 
 
Mé dítě, když trpíš pro mého Syna, je v pořádku vykřiknout v bolesti, protože konec konců jsi 
jen člověk. Když jsem viděla bičování mého Syna, a následně jeho hrůzné ukřižování, byla 
jsem bez sebe žalem. A když jsem se dívala, co snášelo jeho zubožené tělo, co by žádné 
zvíře nebylo schopné vydržet na jatkách, omdlela jsem šokem tolikrát, že jsem se sotva 
držela na nohou. 
 
Jak jen trpěl, se nikdo nikdy nedoví, protože to, čeho jsem byla svědkem, by nikdy nemohlo 
být dáno na papír, tak ohavné byly ukrutnosti způsobené jeho Božímu tělu. Proto je tak málo 
popisů potupných urážek, kterými Ho častovali, protože by to bylo tak šokující, že by to 
poskvrnilo jeho svaté jméno, kdyby to bylo zaznamenáno. 

Ty, mé dítě, trpíš, ale tvé utrpení je jen drobným dílem jeho bolesti. Musíš vědět, že když 
cítíš fyzickou bolest, že můj Syn jen dovoluje, aby jeho utrpení se projevilo u těch, které si 
vybírá. Když to dělá, pomáhá Mu to vzdorovat, porazit a zničit moc zla skrze dar vaší 



svobodné vůle mému drahému Synu. Tím, že to uděláte, posvětíte vaši duši, stejně jako vaše 
tělo, a to je velmi zvláštní dar Jemu – dar, jenž Mu umožňuje zachránit jiné duše. 

Tak prosím pochop, že když můj Syn zvýší tvé utrpení a když opravdu v tobě trpí, že je to 
milost, kterou nesmíš odmítnout. Přijmi ji. Brzy porozumíš, jak je mocná. Když můj Syn 
ukáže své rány v těle vybraných duší, přináší to strašné pronásledování. Tehdy Zlý útočí  
s vážnou a prudkou zuřivostí. Nejdříve budeš vyděšená, ale nyní, když to chápeš, přijmeš 
tento úděl, a jen se ochráníš modlitbou mého nejsvětějšího růžence, a to nejméně třikrát 
denně. 

Mé dítě, prosím zajisti, že nedovolíš strachu, aby tě odvedl od této práce, protože po tom Zlý 
prahne. Až nenávist proti tobě bude vzrůstat, musíš se vzchopit, snášet bolest a zachovat 
mlčení.  

V tak rozsáhlé misi, kterou konáš, můžeš očekávat tyto zkoušky. Buď v pokoji a věz, že 
všichni andělé a svatí jsou s tebou a vedou tě. 

Tvoje milovaná Matka 
Matka Boží 
Matka Spásy 
 
836. Matka Spásy: Ani jediné dveře nebyly otevřené, aby můj Syn mohl důstojně 
přijít na tento svět  
Středa, 3. července 2013 v 12:57 
 
Mé drahé dítě, když jsi vržena do pustiny a izolována kvůli této misi, je důležité vědět proč. 
Protože když to víš, bude pro tebe snadnější přijmout takovou krutost. 

Když jsem se chystala porodit, ani jediné dveře nebyly otevřené, aby můj Syn mohl důstojně 
přijít na tento svět. Tak jako tenkrát byly každé dveře přibouchnuty před nosem Boha, který 
poslal svého jediného Syna vykoupit člověka z hříchu, totéž nastane i nyní, kdy Bůh 
připravuje cestu pro Druhý příchod svého Syna. 

Zatímco Bůh připravuje svět na tento Velký den, dveře budou zase zavřeny, ve vzdoru proti 
Božímu Slovu. Ty, jako posel, budeš stále čelit zuřivému odporu. Mnozí nejenže nechají své 
dveře zavřené – to je jen jedna z urážek – budou vykřikovat strašné hanebnosti a zraní tě, 
mé dítě, protože nechtějí slyšet Boží Slovo. 

V tomto rozhodujícím čase dějin lidstva Duch zla převládá, a zdeptá dokonce i ty nejsvětější 
mezi Božími dětmi. Jen nejodvážnější odolají duchu zla, který zamoří milióny, aby odmítli 
milosrdenství mého Syna. 

Nejsou to poselství samotná, která budou nenáviděna, ale je to obava, že skrze milosrdenství 
mého Syna bude více duší zachráněno ze sevření Zlého. Zlý pracuje a spřádá svou cestu do 
srdcí mnoha duší, zvláště těch, které jsou blízko mému Synu. Jsou to právě zbožní 
následovníci v církvi mého Syna, kteří budou prvním cílem útoku Zlého, a kteří se v tomto 
čase většinou obrátí proti jeho Slovu. 

Pravé Slovo mého Syna bylo rozmělňováno celá staletí a obsah Bible svaté popírají nyní 
mnozí, kteří říkají, že znají mého Syna. Nezapomeň, že bitvy o duše s podvodníkem se 
účastní andělé a svatí v království mého Otce. Ty, mé dítě, jsi chycena uprostřed, a tak se 
stáváš snadným terčem. 

Je to kvůli nesmírnému dosahu této mise, a protože jsi prorok – a ne vizionář – věz, že 
budeš pracovat v osamocení a setkáš se s nenávistí mezi lidmi. Nedovol, aby tě toto 



pronásledování rmoutilo, nebo aby sis myslela, že nebudeš dost silná, neboť tak to nemůže 
být. Byla jsi poslána a jsi ochraňována, a povstaneš a budeš hlásat Boží Slovo až do 
Posledního dne. To je předpověděno, a až duše světa budou zachráněny a začne nové 
království – Nový ráj, žádné z tohoto utrpení nebude bezvýznamné. 

Raduj se a neměj strach. Já, tvoje milovaná Matka, tě budu řídit a chránit, dokonce i v tvé 
nejtemnější hodině, aby Boží Světlo naplnilo tvou mysl, tělo a duši každý den. 

Miluji tě, mé dítě, a musíš vědět, že jsi byla požehnána darem vytrvalosti. Všechno je nyní 
v rukou Božích. Musíš Mu vždy důvěřovat. 

Tvá milovaná Matka 
Matka Boží 
Matka Spásy 
 
837. Brzy dojde k mohutným zemětřesením v Rusku a Číně a uskuteční se jedno 
za druhým 
Středa, 3. července 2013 v 13:30 
 
Má vroucně milovaná dcero, jak Mi jen chyběl tvůj čas a jak se raduji, že duchovní temnota, 
která tě pokryla na celé dny, se nyní zdvihla. Musíš vytrvat v modlitbě nejsvětějšího růžence, 
aby ses ochránila, a všechno bude dobré. 

Země se bude otřásat, jak bylo předpověděno, a jedna třetina z ní bude sežehnuta, jako 
přímý důsledek hříchu člověka. Modlitba může zmírnit mnoho z těchto plamenů, které budou 
vylity na ty části světa, kde bezbožné zákony rozlítily mého Otce. 

Hřích proti Božím zákonům bude tolerován, pokud ti, kteří znají Pravdu a přijímají Slovo 
Boha, Ho uctívají. Ale nyní ti, které jste dosadili do mocenských postavení, se k Bohu obrátili 
zády. Za to budou potrestáni ekologickým chaosem. Očista je jediným prostředkem 
k procitnutí lidstva, aby vzbudilo výčitky svědomí ve svých duších. Jiné prostředky, vytvářející 
obrácení, už nestačily. Lidé budou trpět velkou řadou trestů, když budou i nadále přijímat 
pohanství a navzájem se vraždit. 

Boží zásah je nezbytný. Bez něj byste byli ztraceni. 

Brzy dojde k mohutným zemětřesením v Rusku a Číně a uskuteční se jedno za druhým. 

Uvidíte extrémy počasí a s náhlými změnami teplot, přecházejících z chladu do velkého 
horka. Roční období už nebudou taková, jaká byla v minulosti. 

Záplavy a mořské bouře poznají části světa, které je až dosud nikdy nezažily. V zemích, kde 
byly schváleny špatné zákony proti Bohu, zemětřesení zalomcují jejich půdou a ti, kteří Mě 
znají, budou vědět, proč k nim dochází. 

Až se tresty uskuteční, dojde k druhému strašnému potrestání, které postihne falešné církve, 
které záměrně blokují Pravdu. Neboť budou trpět nejvíce kvůli duším, které Mi ukradly. 

Tím, že odhaluji více o proroctvích, která jsou obsažena v Pečetích, člověk nakonec pozná 
Pravdu. A je-li Bůh Láska a je-li spravedlivý, budou jeho tresty pršet na lidstvo, aby je zbavily 
jeho marnivosti, sebevědomí a sebelásky, aby se tak člověk mohl stát hodným vstoupit do 
jeho Nového ráje. Jen těm s čistým a pokorným srdcem bude dán tento dar. 

Váš Ježíš 
 



838. Poněvadž hořkost rozděluje národy, nedůvěra a strach budou i nadále 
vyvolávat občanský nepokoj 
Středa, 3. července 2013 v 23:15 
 
Má vroucně milovaná dcero, jak bylo předpověděno, války a nepokoj se šíří jako divoký požár 
po celé zemi. Velmi málo částí světa nebude ovlivněno válkami a zvěstmi o svárech. 

Poněvadž hořkost rozděluje národy, podezíravost a strach budou i nadále vyvolávat občanský 
nepokoj, i nadále budou přijímány nekřesťanské zákony, a tak vražda a potraty, stejně jako 
skutky proti svatým svátostem, budou uzákoněny ve vašich zemích. Kvůli takovým zákonům 
budou mnozí uvedeni do hříchu a velmi brzy nastane bolest temnoty duše a jen málo lidí si 
toho dokáže nevšímat. 

Proč, budou se ptát, je taková podivná nálada, kde vzájemná důvěra vymizela? Proč je tak 
těžké žít náš život tak, jak byl nařízen Kristem, ze strachu být označen za blázna? Odpověď 
spočívá ve skutečnosti, že vaše země, jedna po druhé, Mě nejen znovu odsoudily, ale 
prohlásily hřích za legitimní. Až se to stane, Satan a jeho armáda se rozběsní. 

On i jeho armáda se stali velmi mocní a skrze všechny liberální zákony, které přehlížejí hřích, 
jsou opravdu přijímáni, a tak následkem toho nebude v srdcích lidí mír. Bude to, jako kdyby 
děti, ukradené svým rodičům a zajaté, byly krmeny dobrotami, aby se zakryla skutečnost, že 
jsou v zajetí. Neboť všechna potěšení, která jsou jim nabízena, jim nepřinesou útěchu. Místo 
toho se tyto děti budou cítit neklidné, prázdné a budou toužit cítit pravou lásku, kterou jim 
může přinést jen přítomnost rodičů. 

Boží přítomnost je ještě ve vašich národech, ale jakmile Já, Syn člověka, budu rychle 
vypovězen zavedením škodlivých zákonů ve vašich zemích, a brzy i vašimi církvemi, budete 
jako zbloudilí sirotci, nemající kde hlavu složit. 

Bez Boha není pokoje. Beze Mne, Ježíše Krista, přítomného v mých učeních, budete pomalu 
vyhladověni. Nedovolte takovým zákonům zastavit vaši oddanost ke Mně, neboť tehdy, více 
než kdy jindy, přijdu k vám a dám vám útěchu, po níž toužíte. 

Miluji vás. Pláču kvůli vaší opuštěnosti a slibuji, že toto pronásledování bude krátké. 

Váš Ježíš 

839. Bůh Otec: Vím, že plán potratů je na celém světě řízen 
Čtvrtek, 4. července 2013 v 18:40 
 
Má nejdražší dcero, nadešel pro Mne čas, abych ve světě mocně zasáhl ve chvíli vážného 
hříchu proti Mně. 

Má trpělivost je zkoušena a hněv je rozdmýchán, když vidím nejtěžší urážky, které jsou proti 
Mně páchány. 

Jako Stvořitel všeho živého jsem Původce života. Tvořím jej, jak Já chci a končím jej podle 
své svaté vůle. Když se člověk pokouší zasahovat do mé vůle, oplatím ránu, neboť takovou 
ukrutnost nebudu trpět. 

Vy, kteří zabijete kterékoliv z mých dětí, vězte, že váš život skončí. Vezmu vám život, nejen 
těla, ale i ducha. Žádný věčný život vám nebude, a ani nebude moci být udělen. Život, který 
odnímáte, bude váš pád. Oko za oko bude váš trest. 



Mějte se na pozoru, vy, kteří pokračujete v ničení života v každé jeho formě. Vím, co děláte. 
Vím, že plán potratů je na celém světě řízen jednou skupinou. Vím, že země, které spěchají 
prostřednictvím nemravného zákonodárství ospravedlnit potraty, jsou spíše loutkami. Jsou 
drženy na provázcích, jak tančí podle not skupiny Jednotného Světového Řádu, která 
poslouchá jen jediného pána. Jejich věrnost náleží šelmě, jejíž největší plán – zničit stovky 
miliónů životů – dosáhl úspěchu skrze hřích potratů. Nenarozený je snadným terčem v jejich 
očích. Používají potraty, aby zasahovali do mých zákonů a do velkého daru, který jsem 
odkázal člověku – do daru života. 

Arogance lidí, těsně spjatá se šelmou a těmi, které oklamala, se Mi hnusí. Moje láska je 
mocná, ale váš zlovolný záměr zničit, co je moje, bude přiveden k tak náhlému konci, že 
budete křičet o svůj život. Nezavoláte-li Mě nyní skrze dar smíření, bude vám prokázáno jen 
málo milosrdenství. Neboť každý z vás, kdo tiše schvaluje, prosazuje nebo se jakkoliv podílí 
na odnímání života nenarozenému, bude trpět stejným trestem. Zničte ty nevinné životy 
a váš vlastní život bude vzat. Už dlouho jsem ve strašné bolesti přihlížel, jak jste Mě uráželi. 
Váš čas je u konce, neboť budete přísně potrestáni za tyto závažné činy proti mému božství. 

Nezapomeňte, že máte jen málo času, abyste upustili od schvalování potratů. Můj hněv se 
brzy vylije do všech koutů země. Je to kvůli hříchu potratů, že člověk podstoupí nejhorší 
trest. Ani jediná země nebude vyloučena z těchto trestů. Jen ti, kteří nepovolují potraty, 
budou ušetřeni od této strašné bolesti, kterou uvalím na svět. 

Nikdo nemá právo jít proti Mně, Původci života. Nikdo. Ten, kdo se Mi opovažuje vzdorovat, 
napodobujíce Mě v odebrání života, bude zbaven všeho života. 

Váš Otec 
Bůh Nejvyšší 
 
840. Jednotný světový řád je největším výsměchem pravému Trojjedinému Bohu 
Pátek, 5. července 2013 v 14:10 
 
Má vroucně milovaná dcero, existuje náboženství, které Mi působí největší trýzeň, a sice 
falešné náboženství, které zbožňuje šelmu. Jednotný světový řád je největším výsměchem 
pravému Trojjedinému Bohu, a ti, kteří náleží domu Satana, potřebují mnoho modliteb. Jsou 
jim předkládány lži, aby věřili, že existuje jiný Bůh, který je miluje. Bylo jim řečeno, že 
Nejsvětější Trojice je klam a že můj milovaný Otec je zlo. Nepřijímají, že je stvořil a hlavy 
mají tak plné lží, že nikdy neotevřou svou mysl Pravdě. Kvůli své oddanosti temnotě jsou 
zapleteni do satanských sil, které pohltily jejich duše, plné nenávisti, nejen vůči Bohu, ale 
vůči všem Božím dětem. 

Milují jen sami sebe a jejich dychtivost po slasti je naplňuje neukojitelnou touhou po dalších 
zážitcích. Žádné množství světských rozkoší je neuspokojí, a to je důvod, proč prahnou po 
dalších oplzlostech. Mají potěšení v odnímání života a postrádají jakýkoliv pocit viny v duších 
z brutálního zabíjení, jímž jsou vinni. Jejich vliv se šíří po celé zemi ve všech národech 
a přívrženci ďábla jsou mezi boháči, předními obchodníky, ve vládách, královských rodech, 
organizacích, včetně médií a vymáhání práva, justici a církvi. 

Prosím, nepodceňujte jejich moc. I když jich není mnoho a nepronikli do každé vrstvy vaší 
společnosti, budou stále ještě působit strašlivé škody. Nejen že prodali své duše ďáblu, ale 
zavlečou další nevinné duše do propasti s šelmou a jejími démony. 



Dávám všem, kteří Mě milují, milosti k vítězství nad touto zlověstnou a mocnou skupinou, 
která Mě proklíná každou vteřinu dne, budete-li se modlit tuto krátkou modlitbu modlitební 
kampaně (112):  

O milost spásy 

"Volám k Tobě, nejdražší Ježíši, abys pokryl svou mimořádnou milostí spásy duše těch, kteří 
byli zamořeni Satanem. 

Osvoboď jejich ubohé duše od zlého zajetí, ze kterého nedokážou uniknout. Amen." 

Tyto ubohé duše budou první, které si šelma bude nárokovat za své vlastnictví a které budou 
padat na své tváře v uctívání antikrista. Musíte se všichni usilovně modlit, aby byla zlomena 
moc, kterou nad nimi má Satan a jejich srdce se otevřela mému velkému milosrdenství. 
 
Váš Ježíš 
 
841. Použije Boží Pravdu, aby se za ní skryl, dokud nepřijde ta správná chvíle 
Neděle, 7. července 2013 v 17:35 

Má vroucně milovaná nevěsto, co na tom záleží, že na tebe křičí, nebo tě proklínají v mém 
jménu? Co na tom záleží, jestli všichni, kteří hlásají mé nejsvětější Slovo a kteří zůstávají 
pevně ve spojení se Mnou, jsou spoutáni a biti? Cožpak nevíte, že má moc je všemocná 
a nemůže být zlomena, i kdyby Mi mohli zlámat kosti. 

Když lékař bojuje za každou cenu o záchranu člověka, udělá pro to všechno možné. Když je 
vyrušován ostatními, kteří se ho pokoušejí zastavit – je-li oddán svému povolání, nebude si 
všímat všech protestů a zkusí zakročit svým způsobem, když ve svém srdci ví, že ten život 
může zachránit a že jej zachrání. A tak pokračuje, dokud všichni neuvidí ovoce jeho námahy. 
Vytrvá tak dlouho, dokud není život zachráněn, a pak, když je vše uděláno, bude přivítán 
s láskou právě těmi lidmi, kteří, ať už z jakýchkoliv důvodů, se pokoušeli rušivě zasahovat 
do jeho úsilí život udržet. A tak všechny třenice budou zapomenuty. 

Totéž je pravdou o této svaté misi, slíbené mým Otcem, aby zachránil životy svých dětí 
v těchto posledních časech před mým Druhým příchodem. Buďte připraveni na to, že do této 
mise bude zasahováno, neboť kdyby nepřitahovala takový odpor, tak byste s jistotou věděli, 
že má poselství k vám by v tomto čase nemohla přicházet od vašeho milovaného Ježíše. 

Když je hlásána Pravda, není přijata snadno, byť je to Slovo Boží. Nicméně když jsou 
předkládány lži, převlečené za Pravdu, budou ochotněji přijaty a ve většině případů vřele 
přivítány s otevřenou náručí. Dejte si pozor na tyto lži, které budou předloženy mými 
nepřáteli, kteří sami sebe prohlásí za mé mluvčí. Uvedou vás v omyl mnoha způsoby ze 
strachu, že je chytíte při jejich klamu. Budou trávit svůj čas sbližováním s těmi, kteří jsou ve 
světě známí jako dobří a svatí, nevinní služebníci – z kterých mnozí jsou nyní se Mnou v nebi. 
Sdružováním se s nimi bude na ně pohlíženo jako na věrné stoupence takových svatých. Pak 
budou opakovat Pravdu mých učení, a to vás zmate. Řeknete: "Ale jak je to možné? Ten 
člověk říká Pravdu." 

Moji milovaní následovníci, prohnanost šelmy je mimo vaše chápání. Je opatrný, aby se nikdy 
neodhalil, a tak se schovává za Pravdu. Když je přítomen v ubohých podvedených duších, 
použije Boží Pravdu, aby se za ní skryl, dokud nepřijde ta správná chvíle. Pak budou vylévány 
oplzlosti na Slovo Boží, ale mnohým to nebude zcela zřejmé. Dívejte se za slova, která budou 



opatrně formulována, a odhalíte lež. To je druh síly, se kterou se Boží děti budou muset 
potýkat. 

Duch zla je jako temný mrak a když zcela sestoupil na lidstvo, stane se obtížným rozlišit 
pravdu a lež. Ale slibuji vám, že tento mrak se zvedne, a když jím Boží Světlo pronikne, 
uvidíte zlobu v celé její ohyzdnosti, jak je viděna v očích Boha. 

Boj bude pokračovat mezi lidmi, kteří prokazují věrnost jedinému pravému Bohu, protože Zlý 
vnáší mezi ně zmatek. Poněvadž se tato skupina rozštěpí na dvě, budou zde další, za které 
se musíte modlit. Jsou to duše, které jsou tak vzdálené od Boha, že Ho neuznají za žádných 
okolností. Jsou to moje ztracené duše, kterým jsem zasvětil tuto svatou misi. Až zachráním 
ty, kteří jsou úplně ztracení, můj zásah zachrání také ostatní, kteří jsou prostě zmatení. 

Pojďte, shromážděte se všichni přede Mnou, neboť můj čas je již velmi blízko. Nenechejte se 
žádný z vás zdržovat v modlitbách za duše těch, kteří vaši pomoc potřebují nejvíce. 

Váš Ježíš 

842. Deset přikázání, daných světu mým Otcem skrze proroka Mojžíše, jsou 
přepisována člověkem 
Pondělí, 8. července v 17:00 
 
Má vroucně milovaná dcero, kdykoliv se ti zdá, že je jen málo naděje pro hříšníky, prosím, 
vzpomeň si, že moje milosrdenství je neustávající. Na světě není ani jediná duše, kterou bych 
nechtěl obejmout a přinést jí dar spásy. Miluji vás všechny. Odpouštím všem, kteří Mě budou 
snažně prosit o dar spásy, ale to neznamená, že nepotrestám ty, kteří páchají těžké hříchy. 

Deset přikázání, daných světu mým Otcem skrze proroka Mojžíše, jsou přepisována 
člověkem. Byla rozebrána na části, překroucena a byl jim dán nový význam, aby člověk mohl 
tolerovat hřích. 

Zbožňujete falešné bohy a ospravedlňujete to. Žijete ve strašné lži, když takto urážíte mého 
Otce, a přesto, až bude Pravda ukázána pohanům, budou se kát a Já budu čekat, abych je 
mohl sevřít v náruči. 

Zabíjíte jeden druhého a říkáte, že si tak prokazujete milosrdenství. Uzákoňujete vraždu, 
popravu, eutanazii a potrat a říkáte, že to jsou dobré věci. To je zlo ve své nejhorší podobě, 
když zpochybňujete Původce všeho života – Stvořitele nebes a země – s opovážlivou 
manipulací Božích zákonů. Přesto, když projevíte skutečné výčitky svědomí, také budu čekat, 
abych vás sevřel v náruči. 

Loupíte, co vám nepatří, a okrádáte chudé pro uspokojení vaší chtivosti. Pácháte strašné 
hříchy těla, které jsou pod důstojnost člověka a chováte se jako divoká zvířata, puštěná 
z řetězu. Vaše ubohost je odporná v očích Boha, ale přesto, budete-li Mě volat a prosit Mě 
o milosrdenství, budu tam trpělivě čekat. Když zneuctíváte Boha nepřijetím jeho existence 
a [nevědomky] se tak snažíte sebrat jeho děti s sebou do propasti se šelmou, budu ještě 
čekat, až se obrátíte a poprosíte Mě, abych se vám dal poznat. 

Vy, kteří Pravdu přijímáte, si už nenajdete čas, abyste Mě uctívali ve dni sabatu, protože 
kladete své vlastní potřeby přede Mne. Tím Mě velmi zraňujete, protože již víte, že jste děti 
Boží. Opustili jste Otcův dům a přijdete zpět, jen až nebudete mít střechu nad hlavou. A Já 
budu čekat, abych vás přivítal zpátky. 



Vaše láska k Bohu zeslábla, jako vaše láska a úcta k vašim rodičům. Vaše srdce ztvrdla 
natolik, že se k nim nechováte s takovou úctou a péčí, jak byste měli. 

Každý den proklínáte Boha a přísaháte s užíváním mého jména tím nejneuctivějším 
způsobem, ale nemluvíte se Mnou tak, jak si přeji. Když pomlouváte druhé, pomlouváte Mě. 
Když ničíte pověst jiné osoby, ničíte mou lásku. A přesto vám odpustím, když projevíte 
výčitky svědomí. 

Nemáte žádnou úctu k instituci manželství a málo se zamýšlíte nad zneužíváním této 
nejsvětější svátosti. Nadále urážíte Boha, když se stále domáháte požehnání manželství, kdy 
[On] je neuznává, nebo je uznat nemůže. Přesto Ho stále urážíte. 

Jste tak posedlí vyhledáváním světských statků a tak zamoření nezdravými tužbami, že ničíte 
lidi, kteří vám přijdou do cesty. I přesto vám projevím milosrdenství, vrátíte-li se zpátky ke 
Mně. 

Žádný hřích, s výjimkou rouhání proti Duchu Svatému, není tak zlý, aby nemohl být 
odpuštěn. Prosím vás všechny naléhavě, abyste přezkoumali vaše svědomí a smířili se 
se Mnou ještě jednou. 

Jsem trpělivý. Jsem Láska. Jsem vaše spása. Čekám. Prosím, přijďte ke Mně brzy, neboť vás 
miluji s nesdělitelnou vášní. Neodpočinu si, dokud vás všechny nezachráním. 

Váš Ježíš 

843. Matka Spásy: Lidé tak snadno přijímají nové zákony, o kterých tvrdí, že jsou 
dobré 
Středa, 10. července 2013 v 15:26 
 
Mé dítě, tvé modlitby jsou vyslyšeny a můj Syn zasáhne ve tvém zvláštním úmyslu. Musíš se 
modlit za všechny na světě, kteří jsou svedeni k tomu, aby uvěřili, že zlo je dobro. Tato 
pavučina klamu pokryla lidstvo do té míry, že mnozí už více nedokážou rozlišovat mezi 
zákony Boha a zkažeností Zlého, když se projevuje mezi vámi. 

Lidé tak snadno přijímají nové zákony, o kterých tvrdí, že jsou dobré – pro dobro všech – kdy 
ve skutečnosti zastírají v očích Boha smrtelný hřích. 

Mezi těmi, kdo dodržují Boží zákony a těmi, kdo je znesvěcují, zuří bitva. Ti, kdo veřejně 
podporují Boží zákony, jsou démonizováni a prohlašováni za kruté a zlé. Klam a lži, které 
naplňují ty, kteří říkají, že lidstvo milují, jsou zřetelně vidět, když veřejně ospravedlňují 
smrtelný hřích. Jak jen prohnaný je Zlý. A jen málo lidí rozumí jeho vlivu ve svých životech, 
nebo jak deformuje jejich myšlení. 

Buďte klidné, drahé děti, s vědomím, že já, Matka Spásy, mohu porazit Zlého ve vašem 
středu. Musíte ke mně volat pokaždé, když se budete cítit přemoženi mocí, kterou vykonává 
ve vašich národech. Zničím jeho vliv, když mi předložíte vaši prosbu. 

Prosím, modlete se tuto modlitbu modlitební kampaně (113): 

Za porážku zla ve vaší zemi 

"Ó, Matko Spásy, přijď mezi nás a pokryj naši zemi svou ochranou. 

Rozdrť hlavu šelmy a znič její zlobu šířící se mezi námi. 



Pomoz svým ubohým ztraceným dětem povstat a mluvit Pravdu, když jsme obklopeni lžemi. 

Prosím, ó Matko Boží, ochraňuj naši zemi a udržuj nás silné, abychom dokázali zůstat věrní 
tvému Synu, v čase našeho pronásledování. Amen." 

Nesmíte nikdy přijmout důvody umožňující vznik špatných zákonů, které vám předpisují, jak 
máte žít vaše životy v souladu s Božím Slovem. Když tyto zákony proniknou do vašich zemí, 
zničí duše. 

Důvěřujte mi, Matce Spásy, a pomozte zachránit duše těch, které milujete a mezi nimiž 
působíte. Volejte ke mně a já slibuji, že pokryji váš národ mým nejsvětějším pláštěm. 

Vaše milovaná Matka 
Matka Spásy  
 
844. Bůh Otec:  Krmí vás lžemi o vaší ekonomice, s úmyslem vás oklamat 
Středa, 10. července 2013 v 15:41 

 
Má nejdražší dcero, války propuknou na celém Středním východě a můj milovaný Izrael bude 
brzy trpět strašnou ohavností. Životy budou v této části světa ztraceny v obrovském rozsahu, 
jak duch zla pohltí životy a v mnoha případech i duše mých dětí. 

Vzájemná nenávist mých dětí se přelije do jiných zemí, až bitva u Armageddonu zesílí a 
vzroste, dokud nezachvátí celý svět. Nenávist, způsobená jako důsledek napadení Satanem 
a jeho démony, se stane znamením natolik zřejmým, že jen málo duší, lhostejno zda věřící 
ve Mne, Stvořitele všeho co je, nepocítí ducha zla, šířícího se jako smrtící virus. 

Války, mnoho válek, včetně bitev v rámci vlád všech národů, vzplanou všechny najednou. 
Ačkoliv mé ruce již sestoupily s mírnými tresty, vězte, že rozdrtím ty, kteří ubližují mým 
dětem. Tehdy bitva o duše zesílí a rozšíří se mnoha způsoby. 

Krmí vás lžemi o vaší ekonomice, s úmyslem vás oklamat a obrat o vše, co máte. Modlete se, 
modlete se, modlete se, abych zastavil ty, kteří kontrolují vaše měny, aby vám vzali všechno, 
co vlastníte. Vězte, že zatímco moje pravá ruka vrhá tresty na zlé, má levá ruka vás 
pozvedne a vezme pod mou ochranu a Já se o vás postarám. 

Změny, předpověděné v mé svaté Knize, se nyní představují světu. Budou zuřit bitvy, životy 
budou ztraceny, země budou trpět ekologickým chaosem, úroda nesplní očekávání, a mnozí 
budete pronásledováni svými vládami. Nejhorší bitva bude ale duchovní, kde bude 
vynaloženo veškeré úsilí obrátit vás proti Mně. 

Váš Otec 
Bůh Nejvyšší 
 
845. Vašimi modlitbami modlitební kampaně je budu moci zachránit 
Čtvrtek, 11. července 2013 v 13:57 
 
Má vroucně milovaná dcero, nechej Mě přitáhnout tě blíž k mému Nejsvětějšímu Srdci, 
protože když Mi to dovolíš, vliji do tvé duše mimořádné milosti. Pak mé dílo přinese více 
plodů, které dozrají a rozhojní se po celé zemi. 

Ovoce, které pochází ode Mne, přivodí obrácení a obměkčí srdce i těch nejzatvrzelejších, 
pokud je ochutnají. Když je snědí, spojí je to se Mnou takovým způsobem, který jim přinese 



velký pokoj. Pokoj, který slibuji všem, kteří Mi nyní naslouchají, když s vámi mluvím, bude 
vaše zbroj proti nenávisti. 

Vy, včetně duší, které nikdy neslyšely o těchto poselstvích, a kteří Mě skutečně milujete, 
budete naplněni tímto pokojem, jehož důsledkem se stanete odolnými hlasům těch, kteří na 
vás křičí, protože jste moji.  

Budete-li se mnou jedno, slibuji, že pro každou urážku a bolest, kterou budete muset snášet, 
protože hlásáte mé svaté Slovo, oživím vás, budu vás střežit a chránit. Budete si užívat 
nádherný život v mém Novém ráji, kde všichni společně budou zpívat pro lásku a ke slávě 
Boží. Nemáte se čeho ode Mne obávat, ale prosím vás o setrvání v modlitbách za duše 
zmatených a někdy i ztracených. 

 Ti, kteří jsou ode Mne odděleni, musí přijít zpět ke Mně a vašimi modlitbami modlitební 
kampaně je budu moci zachránit. Jděte, moji milovaní následovníci a vězte, že jste v mém 
srdci a Já jsem ve vašich. 

Váš Ježíš 

846. Toužím po nich. Bez nich se nemohu cítit úplný. 
Neděle, 14. července 2013 v 23:50 
 
Má vroucně milovaná dcero, když jsem ti dal dar vidět Boží děti skrze oči Boha, kamkoliv bys 
šla, mělo to svůj důvod. 

Vždy, když vidíš malé dítě a vnímáš mou lásku, jak se dme ve tvých žilách, je to moje láska 
k nim. Vidíš-li mladičkého člověka, jak se směje při procházce s jeho přáteli, a pocítíš-li 
k němu příval mateřské lásky, pak věz, že i to je Láska Boží, již cítíš. Když vidíš starší lidi 
a stále cítíš lásku, tak to, co cítíš, je opět moje láska. 

Když se díváš na duše, které svou zkažeností způsobují strašný zármutek druhým, a pocítíš 
k nim lítost, věz také, že i to je moje Láska, která tebou proudí. Věz, že ti, kteří Mi v každém 
ohledu vzdorují, Mě stále naplňují láskou k nim, neboť jak bych je mohl zapřít? Jsou moji. 
Miluji je. Pláču pro ně. Toužím po nich. Jsem nemocný starostmi o ně. Jak Mi jen způsobují 
strašnou bolest, ale budu bojovat se Zlým o tyto žalostné duše, skutečně až do jejich 
posledního dechu na této zemi. 

Čemu dal můj Otec život, to je jeho. Co je jeho, je moje. Zemřel jsem pro ně, přestože Mě 
proklínali. Stále to dělají. Toužím po nich. Bez nich se nemohu cítit úplný. Proto bych 
s radostí prošel mým ukřižováním znovu a znovu, kdybych je mohl přitáhnout do mé náruče. 

Jak mohu odpočívat, má dcero, bez sladkosti jejich obrácení? Ale musí přijít ke Mně ze své 
vlastní svobodné vůle. Mohu je pokrýt svou láskou a milostmi. Mohu zaplavit jejich duše 
každou milostí, ale aby mohli přijmout takové dary, budou muset podlehnout mé svaté vůli 
a sklonit se přede Mnou. Nemohu použít své božství, abych jim svou vůli vnutil, ale co mohu 
udělat skrze šlechetnost mého Otce, je obrátit se na mé vybrané duše a prosit je, aby 
výměnou za tyto duše vzali na sebe mou bolest. Tento zázračný zásah bude jednou z cest, 
kterou mohu zachránit většinu lidstva. 

Modli se, má milovaná dcero, ke Mně, tvému Ježíši, o sílu odevzdat Mi více utrpení. Přijmeš-li 
tuto mimořádnou prosbu, slavnostně slibuji, že zachráním desítky miliónů duší navíc. Nebuď 
vyděšená. Budeš silná a tentokrát to uděláš s radostí ve tvém srdci. 



Jdi, má dcero, přijmi mé přání. Neobávej se toho, neboť Mi přineseš největší radost, když Mi 
odevzdáš tyto nové zkoušky. Budu to Já, kdo bude snášet bolest, ne ty. Tvá bolest bude 
krátká, ale tím, že ji přijmeš, mohu dosáhnout mé touhy zachránit mé ubohé děti, odloučené 
ode Mne. 

Děkuji, že jsi odpověděla na mou výzvu. Otevři své srdce mé prosbě a pomohu ti na každém 
kroku této cesty. Pro tebe to bude jen další zkouška a brzy na ni lehce zapomeneš. Pro Mne 
to znamená, že duše, které by jinak šly do pekla, budou moje v mém království. 

Tvůj Ježíš 

847. Kněžím: Den, kdy budete vyzváni popřít mé božství, není daleko 
Pondělí, 15. července 2013 v 17:52 
 
Má vroucně milovaná dcero, musím dosáhnout k mým kněžím, kteří si nyní začínají 
uvědomovat, že to Já v tomto čase mluvím k světu skrze tato poselství. 

Musíte být opatrní. Musíte se držet pravidel mé církve na zemi, dokud zůstávají taková, jaká 
byla, a nejsou změněna. Nebuďte sklíčení, neboť jste byli obohaceni darem Ducha Svatého. 
Až budete vyzvání, abyste se Mě zřekli, bude to učiněno nenápadným, ale smrtícím 
způsobem. Budete požádáni přijmout učení všech náboženství stojících mimo křesťanství. 
Řeknou vám, že je to pro dobro všech a že tento nový, všezahrnující přístup je prostředkem 
k dosažení konečného cíle – kdy lidstvo může být konečně sjednoceno mírovými prostředky. 
Všechna ostatní náboženství, vyznání, věrouky a učení, která uctívají mého Otce, ale která 
neuznávají Mě, Ježíše Krista, budou vzata pod křídla antipapeže. Vy, skrze moc šelmy – 
podle jejího zvyku – budete přesvědčováni k přijetí těchto vašich bratrů a sester. Bude vám 
řečeno, že všechny víry, které uctívají Boha, jsou v Božích očích sjednocené jako jedna. Když 
budete mít námitky, bude vám spíláno. Když jim vyložíte, že jediná cesta k Bohu, mému 
milovanému Otci, je skrze Ježíše Krista, řeknou vám: 

"Nerozumíte tomu, že Bůh miluje všechny své děti, takže neprokážete-li lásku a soucit k jeho 
církvi tím, že je přijmete – včetně jejich věrouk – pak jste pokrytec." 

Nyní, vězte toto: Pokud přijmete, že všechna náboženství musí být spojena do jediného – že 
musíte ustoupit stranou, abyste všem těmto věroukám, které neuznávají Syna člověka, 
prokázali úctu – pak budete vinni strašným hříchem. Budete Mě pak popírat. 

Vy, kteří můžete být uvedeni do tohoto klamu, vězte, že se objeví další příznaky, které budou 
naznačovat jedinou věc – že mé božství už nebude dále hlásáno. 

Vaše kostely dostanou nové kříže, na nichž uvidíte vyrytou hlavu šelmy; vaše oltáře budou 
změněny a budou Mě zesměšňovat. Pokaždé, když uvidíte nový a neobvyklý symbol v mé 
církvi, dívejte se pozorně, protože šelma je domýšlivá a dává okázale na odiv svou zkaženost 
předváděním znamení, která ji uctívají. 

Ti nepozorní z vás budou oklamáni, sami sebe vtáhnou do praktik, kdy Mě už nebudou 
uctívat. Budou skrývat pravý záměr, kterým bude uctívání Satana a jeho zlých duchů. 

Znamení se již objevila. Skutky, o nichž mluvím, mají teprve přijít, ale den, kdy budete 
vyzváni popřít mé božství, není daleko. Musíte mít oči otevřené, neboť ti, kdo říkají, že 
přicházejí v mém jménu, ale místo toho uctívají šelmu, již rozevřeli svá křídla. Panují ve 
vašem středu, ale mnozí z vás ještě nedokážou uvidět tuto ohavnost. Ale milujete-li Mě, 
udělím vám milosti vidět Pravdu, neboť Já vás nikdy neopustím. Ten čas se blíží a vy se 



musíte připravit, neboť brzy sestoupí temnota. Vy, kteří jste požehnaní Božím Světlem, 
budete trpět v rukou mých nepřátel.  

Pamatujte na následující slova, modlete se je a Já vám odhalím Pravdu skrze dar Ducha 
Svatého. 

Modlitba modlitební kampaně (114):  

Pro kněze, aby přijali dar Pravdy 

"Můj Pane, otevři mé oči. 

Dovol mi uvidět nepřítele a zavři mé srdce před klamem. 

Odevzdávám všechno Tobě, drahý Ježíši. 

Věřím ve tvé milosrdenství. Amen." 

Váš Ježíš 

848. Nemůžete Mě skutečně následovat, aniž byste nesli bolest kříže 
Středa, 17. července 2013 v 11:40 
 
Má vroucně milovaná dcero, jak jen Mě modlitby všech mých milovaných následovníků v této 
době povzbuzují. Jsem v jejich srdcích a duších a jejich duše jsou privilegované. Musím je 
poprosit, aby strpěli posměch, kterému budou čelit kvůli následování mé cesty a kvůli mému 
kříži, který nesou, neboť až časem pochopí, proč tomu tak musí být. 

Nemůžete Mě skutečně následovat, aniž byste snášeli bolest kříže. Jestli Mě milujete, ve vaší 
duši bude přítomné Světlo. Toto čisté Světlo je jako magnet, přitahující to nejhorší 
v ostatních lidech. Dobře smýšlející duše jsou často napadány duchem zla, aby zraňoval 
každého, kdo následuje Pravdu mého učení. 

Když hlásáte Pravdu Boží, budete nenáviděni těmi, kteří Boha nemilují. Když následujete Mě, 
třeba i v tichosti, budete snášet stejnou bolest. Tato bolest je způsobena obvykle těmi, které 
máte rádi a respektujete je, kteří na vás útočí, protože Mě milujete, a jste věrní mému učení. 

Nadešel pro vás čas, kdy musíte jít ven a mluvit o mých poselstvích. Avšak pro kněze to bude 
těžké, protože musí zůstat poslušní ke svým nadřízeným. Mnozí v mé církvi budou mít strach 
přinášet svědectví o mých poselstvích, ale to neznamená, že nemohou bránit pravdu mého 
svatého Slova. Slovo, dané mým apoštolům, žije dál, i když mnozí se je pokoušejí zabít. 
Všimnete si, jak málo jsem na veřejnosti uctíván – skoro vůbec. 

Mé učení už nehraje důležitou úlohu ve vaší společnosti. Musíte trvat na tom – ať už patříte 
k jakékoliv křesťanské církvi – aby moji služebníci nezapomněli zmínit mé jméno, když mluví 
o dobru, neboť dobro nemůže pocházet z kamene. Může přijít jen od Boha. 

Váš Ježíš 

849. Matka Spásy: Medailon spásy nabízí dar obrácení 
Čtvrtek, 18. července v 19:14 
 
Mé dítě, přeji si, aby bylo oznámeno, že od nynějška mám být oslovována posledním titulem, 
který mi dal můj Syn na zemi. V této poslední misi se máte po všechny časy o mně zmiňovat 
jako o Matce Spásy. 



Ať je zhotoven a vyražen medailon s mojí podobou, kde na jedné straně budu zobrazena se 
sluncem za hlavou a s nasazenou trnovou korunou, do níž je vpleteno dvanáct hvězd. Na 
druhé straně medailonu si přeji vyobrazit Nejsvětější Srdce mého Syna se dvěma zkříženými 
meči spásy, které budou na obou stranách. 

Meče spásy budou mít dvojí význam. První meč zabije šelmu, a mně bylo dáno tak učinit 
v Poslední den. Druhý meč pronikne srdci nejzatvrzelejších hříšníků a bude mečem, jímž 
budou zachráněny jejich duše. 

Tyto medailony budou dostupné ve velkém množství a pak, až je obdrží ti, kteří je vyhledají, 
musí být požehnány knězem a dány bez omezení ostatním. Tento medailon spásy nabízí dar 
obrácení a spásy. 

Všichni, kdo obdrží medailon spásy, se musí modlit tuto modlitbu modlitební kampaně (115):  

O dar obrácení 

"Ó, Matko Spásy, pokryj mou duši svými slzami spásy. 

Zbav mě pochybností. 

Pozdvihni mé srdce, abych vnímal přítomnost tvého Syna. 

Přines mi pokoj a útěchu. 

Oroduj za mě, abych byl opravdu obrácen. 

Pomoz mi přijmout Pravdu a otevři mé srdce k přijetí milosrdenství tvého Syna, Ježíše Krista. 
Amen." 

Mé dítě, prosím, nechej tento medailon navrhnout a vyrobit. Povedu tě na každém kroku 
cesty, a pak se musíš postarat, aby byl dostupný po celém světě. 

Jdi v pokoji sloužit mému Synu. 

Tvá Matka 
Matka Spásy 
 
850. Nyní byl poslán poslední prorok, tak neodmítejte tento dar, prosím 
Pátek, 19. července 2013 v 15:00 

Má vroucně milovaná dcero, když se trápíš a cítíš se nemilovaná kvůli této misi, musíš vědět, 
že Duch Svatý tě bude udržovat silnou. Nikdy nebudeš schopná tvrdit nepravdy, protože to 
není dovoleno mým milovaným Otcem. Jsi prorokem konce času, a i když vím, že tě to děsí, 
věz toto: 

Já, skrze lásku mého Otce, uděluji světu velké milosrdenství. Nyní byl poslán poslední prorok, 
tak neodmítejte tento dar, prosím, neboť je touhou mého Otce vzít si všechny své děti 
a ochránit je před zlem světa. Je to dar, který vám přináší definitivní záchranu od strašného 
trestu. 

Neodmítejte tento prorocký dar, poslední přímluvu z nebes pro vaši záchranu před zničením. 

Vy, kteří si nevážíte a nectíte mého Otce, a kteří uctíváte falešné bohy, vaše země budou 
smeteny ze zemského povrchu, neobrátíte-li se k jedinému pravému Bohu. Vy, kteří uctíváte 



falešné bohy, kteří vám slibují skvělou budoucnost a vzbuzují vaši marnivost, budete ode 
Mne odehnáni a vtaženi do nekonečné prázdnoty – propasti, ze které se nikdy nevrátíte. 

Teď všichni poslouchejte. Volám k lidstvu z nebes. Moje prorokyně činí jen to, co jí řeknu. 
Poslouchá Mě, Syna Božího, Syna člověka, jak bylo předpověděno. Sama nemá žádný hlas. 
Její slova jsou má slova. Její poslušnost je přísně podle Božího příkazu. Její poslušnost 
znamená, že jí není dovoleno otevřít ústa k obraně Božího Slova.  

Všechny předpověděné události se stanou rychle. Nedbejte na toto varování z nebe a budete 
trpět víc, než je nutné. Hanobte tato slova z nebe a budete ke vší vaší hanbě ukázáni celému 
světu za to, jak jste Mě pronásledovali. 

Mé Slovo je Pravda. Mé Slovo je skutečné. Mé Slovo je dáváno k vaší ochraně a záchraně 
před šelmou, která ničí životy svým vlivem. Prosím, buďte silní a utečte před hroznými lžemi, 
které vám říká. Je-li vaše srdce těžké, pojďte ke Mně a Já mu ulehčím. Je-li vaše srdce 
smutné, zahalím vás a přinesu vám pokoj, aby vás smrt už nikdy neděsila. 

Jste-li naplněni hněvem, který se stává nenávistí vůči těmto poselstvím, vězte pak, že na vás 
zaútočil král lži. Působí-li vám tato poselství bolest a trápení, v srdci budete vědět, že 
pocházejí ode Mne. 

Váš Ježíš 

851. Jeho plánem je vlákat duše do sítě klamu tím, že se bude dotýkat jejich srdcí 
Pátek, 19. července 2013 v 20:54 
 
Má vroucně milovaná dcero, chci ti vysvětlit něco, co se týká mé armády zbytku. Armáda 
zbytku roste v tomto čase po celém světě. Mnozí, kteří nevědí o těchto poselstvích, se již 
seskupují, protože jádro mé církve na zemi je v nebezpečí, že bude rozhlodáno. 
 
Mnozí znají Pravdu a mohou vidět pokusy konané k oslabení mého nejsvětějšího Slova. 
Všichni obdaření Světlem Ducha Svatého poznají ducha zla, jak se zmocňuje mé církve. 
Duch zla přichází v masce skromnosti. Jeho plánem je vlákat duše do sítě klamu tím, že 
se bude dotýkat jejich srdcí. 

Pamatuj, že plánem Satana je krást duše. Uvědom si, které duše hodlá polapit v první řadě. 
Bude se vždy pokoušet zničit ty, kteří Mě milují. Nebude si všímat těch, které již napadl, 
neboť je již zničil. 

Nemyslete si, že se zlo zjevně předvede. Tento duch zla zláká duše předváděním pokory, 
mírnosti a starostlivosti, neboť jak jinak lze dobré duše přimět věřit lžím? 

Já jsem Spasitel lidstva a nyní zasahuji, abych vám přinesl Pravdu. Nic Mě nezastaví, ale této 
misi k záchraně světa od zkázy bude proveden každý myslitelný podlý čin. 

Právě tak, jako vy, moji milovaní následovníci, jdete vpřed, budete vláčeni zpátky těmi, kdo 
věří, že se rouháte Božímu Slovu. Poté, co se v tichosti vyvlečete z pádu do nastražených 
démonských léček, podněcujících vás bránit mé Slovo, sklidíte jejich posměch. 

Milosti, dané mé armádě zbytku budou sotva patrné, ale mocné, a s pomocí Matky Spásy, 
zabijí šelmu i její stoupence. 

Bitva o duše nebude příjemná, proto se nedejte zmýlit, pravé barvy Božích nepřátel, 
říkajících, že přicházejí v jeho jménu, časem vyjeví, co jsou zač. Bohužel mnozí, slepí 



k Pravdě, se budou v té době účastnit satanských rituálů, aniž by o nich cokoliv tušili, 
tak pečlivě budou zamaskované. 

Můj hlas bude burácet a hřmět mezi vámi, neboť Já se nikdy nezastavím v mém plánu vám 
přinést vám věčný život. Ať je kolik chce lidských argumentů, jejichž závěrem je odsouzení 
mého svatého Slova v těchto poselstvích, nemohou oslabit Boží moc. 

Vaše nenávist ke Mně bude narůstat a hněv, který bude hltat vaše duše, pochází od Satana, 
ale vy uvěříte, že pochází od Boha. Jak můžete být tak slepí? Jaká hniloba ve vás kvasí, že se 
pokoušíte ubližovat druhým? Modlete se, abyste neodtrhli svého bližního ode Mne. Modlete 
se, abyste našli Pravdu dříve, než ďábel posedne vaše duše. Je velmi mocný a ti, jejichž duše 
byly oslabeny hříchem pýchy, se stanou ochotnými nádobami, ve kterých bude sídlit Satan 
a jeho padlí andělé. 

Probuďte se, vy všichni. Nastal čas, aby Kniha Pravdy byla otevřena. Musíte otevřít nejen její 
stránky, ale také svá srdce. 

Váš Ježíš 

852. Matka Spásy: V důsledku událostí v Římě budou mnozí svedeni na scestí 
Sobota, 20. července 2013 v 15:45 
 
Mé dítě, i když se chaos v křesťanské víře zvětšuje, budou stále ještě existovat věrní mému 
Synu, kteří silou své víry budou střežit a chránit svaté Boží Slovo. 

V důsledku událostí v Římě budou mnozí svedeni na scestí a nevědomky se odvrátí od mého 
Syna, Ježíše Krista. Upadnou v omyl, protože přijmou nová učení, která nepocházejí od Boha. 
Modlete se, modlete se, modlete se za ty v křesťanských církvích, kteří se chytí do pasti 
přijetím lží od těch, kteří předstírají, že byli vybráni mým Synem hlásat jeho Slovo. 

Všechny tyto věci byly předpovídány vizionáři po staletí, a přesto mnozí z vás odmítají tato 
proroctví přijmout. Varovala jsem lidstvo před těmito přicházejícími temnými dny, protože 
můj Syn chce, abyste byli ve střehu před padlými anděly, kteří zamoří jeho církev na zemi. 
Mé slzy se řinou v proudech, protože tak mnoho posvěcených služebníků v církvi popírá má 
zjevení. Tato zjevení byla schválena Bohem, aby si lidstvo uvědomilo nebezpečí, kterým čelí 
duše, kdyby jim nebyla dána Pravda předem. 

Proroctví, která vám byla dána v La Salettě a Fatimě, jsou velmi důležitá. Proč tak mnozí, 
kteří tvrdí, že milují mě, svou matku, nevěnují pozornost tomu, co jsem řekla světu. 
Neposlouchali jste a nechali jste se oklamat.  

Je čas připomenout, že temnota, obklopující církev mého Syna na zemi, je způsobena Zlým, 
který mnohé svedl. Tato temnota nemůže pocházet od mého Syna, a proto jeho mystické 
Tělo – jeho církev – zůstává nedotčeno. Ti, kteří zůstávají věrní jeho mystickému tělu, se od 
Pravdy neodchýlí. Ti, kteří zradí církev mého Syna a odmítnou jeho učení přijetím nových 
praktik, které Ježíše urážejí, se sami oddělí od jeho milosrdenství. 

Musíte vědět, že až kříž mého Syna bude pozměněn, aby vypadal jinak, a až ve jménu 
modernosti bude upraven způsob oběti mše, pak uvidíte neúctu k mému Synu ve způsobu, 
jakým vám tyto věci budou předloženy. 

Nesmíte nikdy zradit mého Syna. Už tolik trpěl, a ještě někteří z vás v jeho vlastní církvi 
upadnou v omyl a ukřižují Ho znovu. Až uvidíte tyto události, poznáte, že časy se mění a že 
poslední bitva mezi Bohem a šelmou již probíhá. 



Vaše milovaná Matka 
Matka Spásy  
 
853. Nyní připravují antikrista na jeho majestátní vstup 
Neděle, 21. červenec 2013 v 18:05 
 
Má vroucně milovaná dcero, mám důležité poselství světu, i těm, kteří věří ve Mě, těm, kteří 
nevěří, těm kteří nesmí věřit v mého Otce, stejně jako těm, kteří nepřijímají, že všechny věci 
pocházejí ode Mne. 

Když šelma tajně připravovala proti Mně spiknutí, vytvořila ďábelský plán pro konec časů, 
který je navržen k oklamání světa tou největší lží, aby mohla vzít duše spolu s sebou do ohňů 
pekla. 

Vězte, že jsem už světu odhalil tento plán, ale je jedno tajemství, které potřebuje být 
vyjeveno, abyste rozuměli pravdě. Jako v každé bitvě, nepřítel zaujímá pozici, a ta je obvykle 
plánována velmi důkladně, proto se vše děje v tajnosti, aby cíl útoku nevěděl, kde stojí jeho 
nepřátelé. 

V této poslední bitvě o duše Satan se svými kohortami zaujali pozici proti dvěma Božím 
svědkům. Přípravy zabraly mnoho let, ale Boží děti musí nejdříve vědět, kdo jsou tito Dva 
svědci, předtím než pochopí, jak byl tento plán navržen. 

Nepřítel nyní zaujal pozici v mé církvi. Dělá to jako nepřítel ukrytý v trojském koni. Nepřítel – 
a nezapomeňte, že je jich mnoho a všichni vzdávají hold šelmě – se také uchytil na Středním 
Východě. Skutečným cílem je Izrael, domov druhého svědka. 

Ti Dva svědci jsou křesťané a Dům Izraele. Křesťanství je první cíl, protože pochází ode Mne. 
Izrael je druhým cílem, protože Já jsem se narodil jako Žid a je to země vyvoleného Božího 
lidu – domov Jeruzaléma. 

Není náhodou, že Satan chce zničit tyto dva, protože je nenávidí a vymazáním všech stop po 
nich učiní to největší prohlášení – že je víc než Bůh. Jak jen tito Dva svědci budou trpět pro 
Boží jméno. Nezemřou, ale budou se zdát jako zbavení veškerého života. 

Svátosti budou zničeny jako první – potom mše svatá – pak Bible a všechny stopy Božích 
Slov. Během těchto časů budou mnozí bojovat, aby hlásali Boží Slovo. V této době budou mé 
milosti všude vylévány skrze moc Ducha Svatého, aby Bůh nebyl nikdy zapomenut. 

Antikrist 

Velmi brzy antikrist sám sebe bude dělat známým jako mírotvorce, který vytvoří velmi 
ctižádostivý mírový plán na Středním Východě. 

Nyní připravují antikrista na jeho majestátní vstup. Mezitím pokračuje ďábelský plán 
k oklamání nevinných tím, že je učí lži v mém jménu. Vy, kteří nepřijímáte Pravdu, vězte, 
že tento čas nastává. Nedokážete-li přijmout Pravdu teď, ale milujete-li Mě skutečně, tak 
vám dám milosti k rozlišování. 

Tak mnozí nejsou schopni vidět tento děsivý, velmi pečlivě skrývaný plán, který se ale odvíjí 
před vašima očima, jak bylo předpověděno. Písmo svaté nikdy nelže. Mé Slovo je Pravda. 
Pravda je vaším záchranným lanem ke spáse. Přijmete-li lži dávané vám v mé církvi těmi, 
kteří nepřicházejí v mém jménu, tak padnete do velké temnoty a budete pohlceni takovou 
bezbožností, že pokud se budete podílet na takových okultních praktikách – předkládaných 
vám v mém jménu – budete pro Mne ztracení. 



Velmi brzy, až bude vytvořen falešný mír, započnou plány k vyhlazení Židů. Zatímco šelma 
se vrhne na Izrael, falešný prorok odhodí mou přítomnost a podvede nejen katolíky, ale 
i všechny křesťany, všechna náboženství uctíváním šelmy pod rouškou jednotného 
světového náboženství. 

Pokud toto poselství vyvolá ve vašich duších strach, pak vězte, že vám nechci skrývat něco, 
co by vás mohlo zničit. Vše, co je důležité, je, abyste zůstali věrní mému učení, modlili se 
a prosili o mou ochranu. Odevzdáte-li se Mně, vašemu Ježíši, a poprosíte-li Mě, abych vás 
vedl, tak bude všechno v pořádku. 

Budu vás chránit – všechny, kteří se neodchýlíte od Pravdy. 

Váš Ježíš 

854. Důvěřujte Mi a Já otevřu vaše oči pravdě o vaší nádherné budoucnosti 
Pondělí, 22. července 2013 v 19:09 
 
Má vroucně milovaná dcero, obracím se ke všem mladým lidem ve světě, všech 
náboženských vyznání a věrouk. 

Já jsem Ježíš Kristus, Spasitel světa a brzy se vám nechám poznat. Jakmile se to stane, 
během nadpřirozené události, kterou prožijete ve stejném okamžiku po celém světě, 
poznáte Pravdu.  

Možná, že teď mé volání nepřijmete. Možná, že Mě nepřijmete ani ve svém každodenním 
životě, ale až pocítíte moji lásku, na ničem jiném už vám nebude záležet. Čas k mému 
Druhému příchodu se přiblížil. Tato událost, kdy přijdu, abych vám přinesl pokoj, kdy 
slavnostně vyhlásím Nový ráj, vás zaplaví radostí, jakou jste nikdy dříve neprožili. Přinesu 
vám život překonávající vaše sny – život, který, byť i jen letmo spatříte, bude vším, po čem 
budete toužit. 

Druhého příchodu není třeba se obávat, protože to bude ta nejpůsobivější radostná událost. 
To vám slibuji. Nesmíte se bát nebo se domnívat, že život skončil – že vám byl upřen čas 
daný vám pro tento svět – protože život teprve začne. Tentokrát už nebude žádná trýzeň, 
bolest, hněv, nenávist nebo odloučení. Jen láska bude vzkvétat a s ní život v nádheře, kde 
budete žít v naprosté harmonii, lásce a pokoji se svými milovanými. 

Připravuji svět na tuto velkou, předpověděnou událost. Abych vás připravil na to, že se svět 
v mžiku oka změní k dobrému, musíte přijít ke Mně. Aby vám mohl být dán tento život 
v Novém ráji, kde bude uchováno vaše dokonalé tělo i duše, musíte Mě poprosit, abych vám 
vaši duši očistil. Abych to mohl udělat, musíte Mě poprosit, abych vám odpustil vaše hříchy. 
Je to jednoduché. Já vím, že jste hříšníci. Vy víte, že jste hříšníci, ale to vás nikdy nesmí ode 
Mne oddělit. 

Máte-li obavy nebo starosti, tak Mi o nich povězte a Já utiším vaši bolest. Důvěřujte Mi a Já 
otevřu vaše oči pravdě o vaší nádherné budoucnosti. Až země bude obnovena a Druhý 
příchod vyhlášen, budu na vás čekat, abych vás přivítal. Budu vás vždy milovat, neboť to pro 
vás jsem se vzdal svého těla, když jsem svolil, aby Mě ukřižovali. Když vás tolik miluji, potom 
by nic nemělo stát v cestě, abyste se dnes na Mne obrátili.  

Čekám na vaše volání. 

Váš Ježíš 



855. Matka Spásy: Poslední tajemství z Fatimy bylo tak strašné, že nebylo 
odhaleno 
Pondělí, 22. července 2013 v 20:17 
  
Mé dítě, klam, kterému bude čelit svět, bude tak těžké rozpoznat, že jen ti, kteří se odevzdají 
Bohu a vloží veškerou svou důvěru v mého Syna, budou schopni snést zkoušky, které 
přicházejí. 
 
Světu jsem dala proroctví v roce 1917, ale poslední tajemství z Fatimy nebylo odhaleno, tak 
bylo hrozné pro ty v katolické církvi. 

Poslední fatimské tajemství ještě zůstává Božím dětem neznámé, ačkoliv část z něj jsem vám 
odhalila 26. ledna 2012. Velmi málo lidí v katolické církvi je o tom informováno. Nyní musí 
být odhalena další část posledního fatimského tajemství, abych mohla varovat lidstvo před 
důsledky přehlížení mého zásahu na pomoc k záchraně duší. 

Církev byla v nitru zamořena nepřáteli Boha. Oni – je jich dvacet, kteří ji ovládají zevnitř – 
vytvořili ten největší klam. Zvolili muže nikoliv z Boha, zatímco Svatý otec, hodný údělu 
Petrovy koruny, byl pečlivě odstraněn. 

Zjevila jsem podrobnosti, že v konci časů budou Petrovu korunu nosit dva muži. Jeden bude 
trpět v důsledcích lží, smyšlených k jeho znevážení a které z něho učiní faktického vězně. 
Druhý zvolený přivodí zničení nejen katolické církve, ale všech církví, které uctívají mého 
Otce a přijímají učení mého Syna, Ježíše Krista, Spasitele světa. 

Může existovat pouze jedna hlava církve na zemi, zmocněná mým Synem, která musí zůstat 
papežem až do své smrti. Kdokoliv jiný, kdo prohlašuje, že sedí na Petrově stolci, je 
podvodník. Tento podvod má jediný smysl – převést duše k Luciferovi a pro takové duše 
bude málo času k jejich záchraně, nebudou-li moudřejší. 

Děti, nyní musíte dbát jediného varování. Neodchylujte se od učení mého Syna. 
Zpochybňujte každou novou doktrínu, která vám může být předložena a která hlásá, že 
pochází z pozemské církve mého Syna. Pravda je prostá. Nikdy se nezmění. Odkaz mého 
Syna je velmi jasný. Nedovolte nikomu zastřít vaši soudnost. 

Fatimská proroctví budou brzy dávat smysl. Vše se nyní uskutečňuje před nevěřícím světem, 
žel, jen nemnozí porozumí, než bude příliš pozdě. Modlete se, modlete se, modlete se můj 
nejsvětější růženec tak často, jak je to jen možné, každičký den, aby se zmírnil vliv zla, které 
vás obklopuje. 

Vaše milovaná Matka 
Matka Spásy 
 
856. Odhalím tajemství obsažená v Knize Zjevení, a ta nebudou příjemná 
Úterý, 23. července 2013 v 15:30 
 
Má vroucně milovaná dcero, zkoušky, kterým budete muset čelit, jsou zde proto, že odhalím 
tajemství obsažená v Knize Zjevení, a ta nebudou příjemná. Pravda může být pro mnohé 
velmi znepokojivá a rozrušující. Pravda vyvolá slzy zděšení, slzy smutku a velké tísně. 



Lži vás naopak mohou ukolébat do pocitu falešného bezpečí. Lži zahalené do laskavých 
řečí a ušlechtilých gest, jež ve svých srdcích nepoznáte, jaké skutečně jsou, mohou být 
pro člověka dokonce snadněji přijatelné než pravda. 

Když lidem řeknou, že byli nakaženi smrtelnou nemocí, pak mají dvě volby. Mohou přijmout 
pravdu, připraví své duše, čas budou trávit v úzkém kruhu svých rodin, vyhledají mé 
odpuštění a pak budou čekat, až nadejde čas. Když to udělají, třebaže to může nahánět 
hrůzu, najdou ve svých duších opravdový pokoj, protože přijali pravdu. Tyto duše se nemají 
ode Mne čeho obávat.  

Na druhé straně, odmítnou-li pravdu a uvěří v zázračné lektvary a falešné bohy, o nichž si 
myslí, že mohou být použity k zázračnému vyléčení, budou velmi zklamáni.  

Tyto duše, zaslepené tak zvaným pozitivním myšlením, věří, že když se budou chtít cítit lépe, 
že všechno bude dobré. Co nedokážou pochopit je, že musí volat Mě, Ježíše, chtějí-li být 
uzdraveni. Odpovím na jejich modlitby, ale jen tehdy, směřuje-li jejich prosba k dobru jejich 
duší. Tyto duše, které odmítají přijmout pravdu o své nemoci, a které se neobrátí ke Mně, 
budou ztraceny. Promarní čas, propůjčený jim na zemi k tomu, aby se postaraly, že jejich 
dům bude v pořádku. 

A totéž platí o mém Slovu, Pravdě, nyní dané vám. Během času mého pobytu na zemi jsem 
dal světu Pravdu, a byl jsem odmítnut. Mnozí Mě nenásledovali, ale Pravda, tehdy jim daná, 
bude nyní zpochybněna nepřáteli Boha a oni se stanou kořistí podvodu. Brzy Pravdu 
odmítnou a nebudou schopni přijmout mé Varování dané světu v tomto čase. 

Volám vás nyní, ne abych vám odhalil nové učení, protože to není nutné. Byla vám dána 
Pravda, ale nyní zasahuji, abych vám ji připomněl. Přicházím vás také varovat před strašnými 
ukrutnostmi, které vám budou způsobeny kvůli vaší lásce ke Mně. 

Neobracejte se zády ke Mně, Ježíši Kristu, když se k vám napřahuji, jen abych vás v tomto 
čase ochránil. Nechci si vás odcizit, ale budu vám stále připomínat Pravdu, znovu a znovu. 
Když zjistíte, že vaše duše se stává znepokojenou kvůli novým pravidlům, předložených těmi, 
kteří říkají, že jsou ode Mne, pak ke Mně musíte volat touto modlitbou modlitební kampaně 
(116):  

Zachraň mě od zla lží 

"Drahý Ježíši, pomoz mi. 

Utápím se v slzách žalu. 

Mé srdce je zmatené. 

Nevím, komu mohu věřit. 

Prosím, naplň mě svým Duchem Svatým, abych si dokázal vybrat tu správnou cestu do tvého 
království. 

Pomoz mi drahý Ježíši, abych vždy zůstal věrný tvému Slovu, danému světu Petrem a nikdy 
se neodchýlil od toho, co jsi nás učil, nebo popřel tvou smrt na kříži. 

Ježíši, Ty jsi Cesta. 

Ukaž mi tuto cestu. 

Drž mě a přiveď mě na cestu tvého velkého milosrdenství. Amen." 



Váš Ježíš 

857. Matka Spásy: Bude se zdát jakoby zázrakem, že falešný prorok vstane 
z mrtvých 
Čtvrtek, 25. července 2013 v 18:52 

 
Mé dítě, bude důležité, aby mé děti neztratily odvahu, až budou čelit bolesti z uvržení církve 
mého Syna do pustiny pouště. 

Jsem žena z Knihy Zjevení, oděná sluncem, která porodila dítě. To dítě je Ježíš. Mystické 
Tělo mého Syna Ježíše, je jeho církev na zemi. Církev mého Syna je nyní ukradena a už brzy 
v ní jeho Tělo nebude přítomno. Tato zkáza rozerve ve dví srdce těch, kteří následují učení 
mého Syna. Ti, kteří nebudou mít kam se obrátit, se octnou vyhnáni z budov, které až dosud 
byly domovem nejsvětější eucharistie. Ale i když budou vyhozeni téměř bez soucitu, budou 
naplněni Duchem Svatým. To znamená, že jím budou řízeni a se zaníceným odhodláním 
povedou zbytek armády, tvořenou těmi, kteří jsou věrní Bohu. 

Ostatní, slepí k Pravdě, budou následovat falešného proroka do chaosu. Jejich srdce budou 
oklamána, a brzy, až to bude vypadat, že se falešný prorok ocitl na prahu smrti, budou 
vzlykat. Ale pak, bude se zdát jakoby zázrakem, falešný prorok vstane z mrtvých. Budou 
říkat, že je požehnán velkou nadpřirozenou mocí z nebes a v úctě před ním budou padat na 
své tváře. Bude milován a zbožně uctíván těmi, kteří nedokážou prohlédnout. 

Brzy se objeví antikrist a jeho vzestup ke slávě začne v Jeruzalému. Jakmile se objeví na 
veřejnosti, všechno se v církvi mého Syna rychle změní. Budou zavedena nová pravidla. Nové 
ostatky svatých, změny v oděvech kněží, a bude prosazeno mnoho nových předpisů. Lidé si 
zpočátku řeknou, že všechny tyto změny vycházejí z potřeby pokory a skromnosti. A jakmile 
tyto ohavnosti vstoupí do křesťanských církví, začne pronásledování. Odvažte se něco 
namítat proti těmto satanským rituálům a budete pokládáni za kacíře – potížistu. 

Mnoho kardinálů, biskupů, kněží, řádových sester a obyčejných lidí bude exkomunikováno, 
nepodřídí-li se novým pravidlům, nebo nebudou-li uctívat falešného proroka. V tomto stadiu 
musíte vyhledat útočiště, která budou vytvořena, abyste mohli v klidu uctívat mého Syna, 
Ježíše Krista. Kněží musí pokračovat v poskytování svátostí a zajistit mým dětem nejsvětější 
eucharistii. 

Nesmíte nikdy podlehnout podvodu, na němž se máte podílet. Ti, kteří to udělají, zatratí své 
duše a odevzdají je Zlému. 

Vaše milovaná Matka 
Matka Spásy 
 
858. Přestože vyvolají strach, nebudou ničím ve srovnání s přicházejícím Velkým 
trestem 
Čtvrtek, 25. července 2013 v 20:40 
 
Má vroucně milovaná dcero, ruka mého Otce nyní zasáhla ve světě trestem kvůli hříchům lidí. 
Hřích ve světě vzrostl, protože lidé už nerozlišují mezi dobrem a zlem. Nelze uniknout ohni 
hněvu mého Otce, když vaše země svými zákony tleskají ohavnému hříchu. 

Tyto tresty spatříte proběhnout po celém světě. Přestože vyvolají strach, nebudou ničím ve 
srovnání s přicházejícím Velkým trestem. Člověk je tvrdohlavý. Odmítá pomoc, nabízenou 



Bohem. Lidstvo si vybralo Boha odmítnout a každý jeden z vás bude trpět kvůli pohanům 
mezi vámi. 

Moje volání z nebes je především k záchraně všech duší, ale mohu jím také pomoci zmírnit 
tresty, které postihnou lidský rod. Jak jen velké je moje milosrdenství. Jak jen velká je moje 
trpělivost, ale ti, kteří odmítají má učení, a kteří se vyhýbají mému Otci, svému Stvořiteli, 
poznají brzy následky. 

Volám ke všem náboženstvím a prosím o vaše modlitby za zmírnění trestů, ať už přijímáte 
tato poselství, nebo ne. Modlitby jsou nutné ke zmírnění katastrof, které již začaly. Modlete 
se, modlete se, modlete se za své životy a za spásu vašich duší. 

Váš Ježíš 

859. Nahlédněte za masku humanismu a nenajdete žádné znamení Boha 
Sobota, 27. července 2013 v 19:22 
 
Má vroucně milovaná dcero, je mou touhou, aby se všichni moji drazí následovníci se 
vroucně modlili za odvrácení hrozby zranění duší rostoucím ateismem. Ateismus se ne vždy 
sám vyhlašuje. Velmi často si lidé, kteří se z různých důvodů rozhodli nevěřit nadále v Boha, 
si za Něj vytvářejí náhražku. 

Člověk si kvůli své povaze musí najít příčinu, aby odůvodnil svou existenci. Kletbou 
humanismu je to, že vyzdvihuje člověka v očích lidí. Podle humanistů vše, co je třeba dělat, 
je zajistit především potřeby člověka. Mnoho lidí si plete humanismus s křesťanstvím. 
Prohlašuje-li někdo pozemské statky v životě člověka za důležité, jak se za každou cenu 
vyhnout trápení nebo bídě, lze tak snadno předpokládat, že je to forma lásky k bližnímu. 

Říkáte-li, že chcete zastavit chudobu, nezaměstnanost a jiná strádání, mnozí si pomyslí, že 
mluvíte ve jménu Boha. Nahlédněte za masku humanismu a nenajdete žádné znamení Boha, 
ba ani zmínku jeho jména. Ti, kteří žijí své životy jako humanisté, Boha nemilují. Milují jen 
sebe. Věří také, že všechno, na čem záleží, je blahobyt lidstva – obvykle ve formě světských 
věcí – jako prostředek k cíli. 

Přestože to může připadat dobročinně, jako starost o lidské potřeby, nemůžete nikdy 
nahradit Boha kladením potřeb člověka na první místo. Činíte-li tak, urážíte Boha.  
Humanismus, třebaže má všechny vnější znaky lásky k Bohu, není tím, čím se zdá být. Za 
maskou lásky se skrývá sebeláska. Člověk zemře, jeho tělo se obrátí v prach, jeho duše bude 
žít dál, přesto by vás humanismus nechal věřit v nesmrtelnost člověka. 

Buďte opatrní s přijetím humanismu, protože pokud ho přijmete, oddělíte se ode Mne. 

Váš Ježíš 

860. Ostatní nevinní, kteří slepě následují šelmu a falešného proroka, budou 
surově spoutáni 
Neděle, 28. července 2013 v 21:40 
 
Má vroucně milovaná dcero, nesmíš nikdy pochybovat o mém slovu. Jestli Mi opravdu 
důvěřuješ, musíš dělat, co od tebe požaduji, abych mohl v tomto čase osvítit svět a připravit 
jej na nový začátek. 



Mnohé z toho, co se děje mé církvi, bylo předpověděno, ale musíš přijmout, že můj Otec 
má důvod, proč tyto ohavnosti dovoluje. Toto je nejzazší konec panování Satana. Ve svém 
jménu pozvedl šelmu a tento antikrist je duchem samotného Satana. Jemu a jeho 
stoupencům bylo ponecháno velmi málo času v této velké bitvě o duše. 

Pomstou Satana je ukrást tolik duší, kolik je jen schopen před tím, než bude spoután a hozen 
do propasti. Ti z jeho přívrženců, kteří zbožňují hada, se jen řídí jeho instrukcemi, kvůli moci, 
o které jim řekl, že bude jejich, pomohou-li mu dokončit jeho ďábelský plán. Jak jen tyto 
ubohé duše budou navěky trpět a jak budou křičet o mé milosrdenství, až se jim stane 
jasným hrozné naplnění jejich osudu. 

Ostatní nevinní, kteří slepě následují šelmu a falešného proroka, budou surově spoutáni 
a nebudou schopni uniknout. Budou zoufale potřebovat vaši pomoc. Musíte se usilovně 
modlit za jejich duše, aby se vyprostili a vrátili se ke Mně. Z vnějšího světa neuvidí zprvu 
mnoho z toho, co by je varovalo. Války na Středním východě a následný mír budou vítat 
potleskem. 

Muž míru dostane mnoho vyznamenání, jako uznání své humanitární práce. Falešný prorok 
bude viděn, jak sjednocuje církve světa a jak při každé příležitosti staví na odiv všechny 
vlastnosti, které spojujete se světcem. 

Všechno půjde dobře, dokud se tito dva neobrátí a s nečekanou silou neudeří na všechny, 
kteří budou proti jejich plánům k ovládnutí světa. Propojí moji církev na zemi s doupětem 
šelmy, dokud temnota nepokryje zem. 

Všichni pocítí neklid. Všichni ucítí zlo, jak Satan, skrze antikrista všechno ovládne. Ale pak, 
právě když věci budou vypadat beznadějně, sestoupím Já, skrze své velké milosrdenství, 
abych všechny zahalil a dokázal světu Pravdu. 

Mé milosrdenství je tak velké, že osvítím i nejtemnější duše, a ty přijdou ke Mně s úlevou ve 
svých srdcích. V tomto stadiu všechny jejich pochybnosti budou vypuzeny z jejich duší mocí 
Ducha Svatého. Brzy potom, co Boží děti poznají Pravdu, zazní poslední polnice a země bude 
obnovena. Všechno zlo zmizí. Slunce všechny naplní velkým světlem a Nový ráj bude 
s velkou láskou předán jako největší dar, jaký byste si kdy dokázali představit, úplně 
každému z vás. 

Vše, co potřebujete učinit, je věřit v Pravdu, kterou odhaluji, abyste se mohli vyhnout 
léčkám, které vám budou kladeny, aby polapily vaše duše. Vy, kdo jste schopni vidět, 
kdo Mi důvěřujete, kdo ke Mně voláte, vy Mi pomůžete zachránit duše těch, kdo sice vidět 
mohou, ale odmítají vidět Pravdu. 

Váš Ježíš 

861. Znamení šelmy přinese s sebou smrt – smrt duše a smrt strašnou nemocí 
Pondělí, 29. července 2013 v 11:23 
 
Má vroucně milovaná dcero, málokdy je mé jméno použito tak jako těmi, kteří jedním 
dechem hlásají, že Mne zastupují a zároveň se rouhají Bohu. Moje smrt na kříži nejen 
že bude znevážena a přestane se o ní mluvit, ale místo mého Těla na kříži budou použita 
zobrazení démonů. Nejsem-li to Já, koho zabili na kříži, kdo to potom je? Kdo jsou ti, kteří 
hlásají mé Slovo světu, ale vykřikují rouhání, která se řinou z jejich úst? 



Varujte se zázraků, prý činěných muži v bílých hábitech, jakoby vytvořených z mého těla 
a obdařených mým Duchem. Uvidíte-li se dít podivuhodné a přímo zázračné události, vězte, 
že jimi nejsou. 

Bude vám řečeno, že zázraky jsou činěny rukou falešného proroka. Pak se od vás bude 
očekávat, že mu prokážete velkou úctu, a řeknou vám nejprve, že je žijící světec.  Bude 
uctíván, milován a obdivován a všichni řeknou, že je Bohem vyvolený. Časem uvěří, že tyto 
zázraky se uskutečňují, aby ohlásily můj Druhý příchod. 

A pak se objeví šelma. A bude uctívat toho prvého. Svět bude uveden do strašného zmatku. 
Lidé budou v pasti. Na jedné straně bude falešný prorok ovládat všechna náboženství světa 
a bude loupit lásku těch, kdo znají Pravdu. [Na druhé straně] ti, kdo Pravdu znají, Mě 
neodmítnou, neboť jejich je království Boží. Antikrist bude prokazovat falešnému proroku 
velkou úctu. Proto však, že bude mít politickou úlohu, jejich vzájemná oddanost sjednotí 
mnoho lidí, kteří budou tleskat tomuto spojenectví. 

Tyto události začnou brzy dávat smysl. Ti, co budou zkoušet přivést vás k falešné víře, která 
není z Boha, budou velmi přesvědčiví. Neodhalí nikdy svůj pravý záměr, dokud nebudou 
věřit, že tuto bitvu vyhrávají. Potom ale zničí mnohé, kteří odmítnou přijmout značku šelmy. 
Řeknou, že to bude znamení skutečného světového míru, lásky a jednoty, ale v jeho 
odporném jádru se budou skrývat číslice 666, znamení šelmy. 

Právě tak jako svaté medailony nabízejí ochranu z nebes Boží mocí, značka šelmy přinese 
s sebou smrt – smrt duše a smrt strašnou nemocí. Ti, kteří ji odmítnou, se budou muset 
ukrýt a připravit. Vím, že to nahání hrůzu, ale je to pravda. Zasáhnu s pomocí vašich 
modliteb, k ukončení tohoto pronásledování. 

Vy, moji milovaní následovníci, kteří znáte Pravdu, jste připravováni k pomoci těm, kteří 
budou zápasit s tímto poznáním. Jakmile se to stane, má armáda zbylých bude silou, se 
kterou bude třeba počítat. Její síla bude spočívat ve schopnosti zachránit ty, kteří budou 
trpět tímto ďábelským činem pomsty na Božích dětech. 

Váš Ježíš 

862. Matka Spásy: Musíte se držet tradičních křížů, neboť brzy zmizí 
Pondělí, 29. července 2013 v 19:05 
 
Mé děti, mějte stále na paměti, že Boží mocí a milostí mého Syna rozdrtím šelmu, a až se 
vše bude zdát beznadějné, vláda Zlého dojde k náhlému konci. 

Můj ochranný plášť pokryje všechny, kdo ke mně volají o pomoc, během těchto těžkých 
časů. Pamatujte, že když jsem ztratila svého Syna, když Mu bylo dvanáct let, že jsem Ho 
našla v chrámu. Modlete se, mé děti, a jděte nyní do svých kostelů nabídnout oběti, které 
jsou třeba, abyste mohli prosit o vytrvalost v této strašné duchovní bitvě o duše. 

Můj Syn tolik vytrpěl svou smrtí na kříži, ale to bylo jen jedno břímě. Největší utrpení, které 
snáší dnes, je kvůli těm, kteří jsou pro Něj již ztracení. A nyní, jak se duch zla snaží vzít Mu 
všechny, kteří Ho milují, jeho bolest Ho propaluje jako meč, roztínající Ho ve dví. 

Smírčí duše budou nyní trpět tou největší bolestí, až začne pronásledování Božích dětí. 
Křížem mého Syna jste byli zachráněni. Jeho křížem budete bojovat proti zlu a jeho kříž, je-li 
posvěcený, vás ochrání. Ale pokud se tento kříž změní, nebo se objeví jiný, bude to výsměch 
smrti mého Syna pro záchranu hříšníků.  Musíte se držet tradičních křížů, neboť brzy zmizí. 

Vaše milovaná Matka 



Matka Spásy 
 
863. Nikdy nepřijměte kříž, který se nepodobá kříži, na němž jsem byl ukřižován 
Pondělí, 29. července 2013 v 20:06 
 
Má vroucně milovaná dcero, jak sladké jsou hlasy těch, kteří Mě milují a utěšují v tomto čase 
velkého smutku. Vy, moji milovaní následovníci, kteří Mě nikdy neopustíte, jste jako med, 
sladký v mých ústech, uklidňující mé Tělo a povznášející mého Ducha. 

Mnozí budou následovat nepravdy, protože se budou obávat vzepřít a vzdorovitě bránit Boží 
Slovo. Nejdříve budou zmatení novými praktikami, novými symboly, novými oděvy, novými 
podobami oltářů a novými kříži. Pak přijmou všechny tyto novoty jako znamení časů. Tento 
nový, moderní, takzvaně jednotný přístup k uctívání Boha, bude pak s nadšením přijat těmito 
ubohými dušemi. Ale ti, kdo jsou moji, zůstanou věrní mému Slovu po všechny věky. Jsou 
páteří mé církve na zemi a nikdy se nezlomí. 

Mou touhou je, abyste se vy, moji věrní křesťané – všech vyznání – shromáždili k boji 
s démony, kteří byli uvolněni z pekla a potulují se mezi vámi. Nikdy se neomlouvejte za to, 
že Mě milujete. Nikdy nepřijměte kříž, který se nepodobá kříži, na kterém jsem byl ukřižován. 
Když chybím, nebo nejsem zmiňován, pak budete vědět, že se zamoření rozšířilo v těchto 
církvích, které jsou řízeny mými nepřáteli. Pokud přijmete jejich satanské rituály a symboly, 
sami se vystavíte vlivu zla.  

Zůstaňte Mi věrní. Udržujte vaše každodenní modlitby jednoduché. Ve vašich domovech 
mějte svěcenou vodu a můj kříž. Ochraňujte jeden druhého. Buďte stále poslušní těch mých 
posvěcených služebníků, kteří Mně zůstali vroucně věrní a odmítají Mě zradit. Pak použijte 
zbytek svého času k modlitbám za duše ateistů, za ty, kteří věří v pohanské bohy a ty, kteří 
slepě následují nepřátele mé církve do pustiny. 

Zůstávejte v těsné jednotě se Mnou a proste Mě každý den o sílu. Budu na vaší straně 
během těchto přicházejících hořkých zkoušek a nikdy neopustím ty, kteří Mě hledají. 

Váš Ježíš 

864. Matka Spásy: Právě tak, jak svaté Boží Slovo dokáže sjednotit duše, může 
také způsobit velké rozdělení 
Středa, 31. července 2013 v 18:31 
 
Mé dítě, když milujete mého Syna, Ježíše Krista, přivede to všechny, kdo Ho skutečně milují, 
blíže k sobě. Když ti, kteří milují mého Syna, shledávají těžké milovat druhé, potřebují volat 
ke mně, Matce Spásy, abych otevřela jejich srdce. 

Láska mého Syna je tak silná, že se mocí Ducha Svatého může rychle rozšířit z jednoho 
koutu světa do každé jeho části. Když je svaté Slovo mého Syna touto misí dáno všem Božím 
dětem, pronikne srdcem pokorných duší, které poznají Spasitele, jakmile promluví. Láska, 
která vyzařuje z jeho Slova, dávanému vám v tomto čase dějin lidstva, sjednotí okamžitě 
milióny duší, jako byste se vzájemně znali celý svůj život. Je tak mocná, že se může silou řeči 
rychle rozšířit ve všech jazycích od národa k národu. Podle toho poznáte, že Slova těchto 
poselství pocházejí od mého Syna. 

Právě tak, jak svaté Boží Slovo dokáže duše sjednotit, může také způsobit velké rozdělení. 
Nenávist, která plyne z toho, že Boží Slovo hltá duše, je nejhorší svého druhu. Přitahují-li tato 
poselství takovou nenávist a hrozné činy těch, kdo sami sebe nazývají pravými stoupenci 



mého Syna, pak vězte, že je to Zlý, kdo je toho příčinou. Mé ubohé duše, mé zmatené děti, 
nesmíte se nikdy obrátit zády, nejste-li si jisti Slovy mého Syna. Musíte mít stále otevřenou 
mysl a zůstat věrní tomu, co vás učil. Nesuďte nikoho v jeho jménu. Milujte jeden druhého. 
Když nevěříte, že Bůh poslal svého posledního proroka, tak to nevadí. Prosím, nezapomeňte 
však váš závazek – splnění vaší povinnosti k mému Synu přísným dodržováním jeho učení. 

Nesmíte nikdy přijmout, že by požehnal jakékoliv nové učení, které nedal světu, když chodil 
po zemi. Nikdy by nestrpěl nic, co by nahrazovalo jeho smrt na kříži na oltářích světa. 

Vaše milovaná Matka 
Matka Spásy 
 
865. Přesvědčí mé následovníky, aby referendem upravili zákony mé církve  
Středa, 31. července 2013 v 18:56 

Má vroucně milovaná dcero, měj vždy na paměti, jak ďábel pracuje. Je velmi opatrný, aby se 
neodhalil. Proto směšuje pravdy se lžemi, aby vás zmátl. To je jeho oblíbený způsob, jakým 
klame duše. Neřekl by vám nikdy pravdu tím, že by jiným dovolil uvidět, jaký ve skutečnosti 
je, ale protože je pyšný, jeho arogance a jeho nenávist ke Mně se vždy projeví. Ti, jejichž oči 
jsou otevřené, okamžitě poznají urážky před mými oltáři a ty, které jsou Mi vrhány do tváře. 

Nezapomeňte, že Satan je pyšný, arogantní, vychloubačný a velmi, velmi lstivý. Je-li 
přítomný v duších, má sebevědomí, které pochází z pýchy a arogance a z přesvědčení, že 
převyšuje Boha. On bude vždy dávat znamení, urážející Boha, ale jen ti, kdo vědí, co mají 
vidět, je poznají. Ti, kteří uctívají Satana a tráví mnoho svého času ve skupinách, jež 
organizují obřady k jeho uctívání, budou mít velkou radost, až uvidí tato znamení. Všichni, 
kdo prodali své duše Satanovi, se budou dorozumívat takovými znameními, arogantními 
a vyzývavými gesty proti Mně, Ježíši Kristu.  

Ti, kdo vás klamou v mém jménu, přesvědčí mé následovníky, aby upravili zákony mé církve 
uspořádáním referenda. Všichni budou vyzváni k souhlasu s novotami, majícími v zásadě dva 
cíle. První cíl je zničit moji přítomnost v nejsvětější eucharistii. Druhý cíl je tolerance hříchu 
povzbuzováním lidí k projevům sympatie lidským právům těch, kteří nevěří v Ježíše Krista. 

Toto referendum bude zfalšováno a lži budou předkládány jako pravda. Až bude zavedeno 
nové jednotné světové náboženství, má církev na zemi – pravá církev – se začne skrývat, 
aby vzdávala poctu Mně. 

Já jsem cílem šelmy. Já jsem ten, koho chce zranit. Ví, že Mě nemůže zničit, a tak se místo 
toho pokouší zničit lidskou rasu, kterou proklíná každou vteřinu. Jeho služebníci se nezastaví 
jen u urážek mé přítomnosti ve svatostáncích světa. Nespokojí se pouhým zničením mých 
svátostí v možnosti, aby Mě uráželi. Budou spokojeni, až ukradnou duše vytvořením 
největšího rouhání ze všech. K tomu dojde, až budou imitovat můj První příchod vyvoláním 
zdání, že byl poslán Jan Křtitel. Člověk, jenž řekne, že je prorok Pána, bude lhát a způsobí 
velký údiv, když prohlásí, že antikristem jsem Já, Ježíš Kristus. 

Antikrist bude tvrdit, skrze Satanovu moc, že je Mnou, Ježíšem Kristem. Běda těm duším, 
které ho přivítají ve své náruči, neboť budou vůči němu bezmocné. Dovolte těmto dvěma 
vtáhnout vás do prázdnoty jejich lží, a budete ode Mne vzdáleni tak daleko, že pouze 
zásahem mého Otce budete moci být přivedeni do mého velkého milosrdenství. 



Pokud někdo v budoucnu přijde s tvrzením, že je Já, Ježíš Kristus, vězte, že je lhář. Nepřijdu 
podruhé v těle. Satan nedokáže vyslovit tato slova: 

"Ježíš Kristus, jenž přišel v těle". 

To, co antikrist řekne skrze ústa šelmy, bude následující: 

"Já jsem Ježíš Kristus, přišel jsem nyní v těle, abych vám přinesl spásu." 

Až se to stane, můj Boží zásah bude rychlý, ale mezitím falešný prorok a antikrist ukradnou 
mnoho duší. 

Modlete se, modlete se, modlete se, aby všichni, kdo říkají, že jsou moji, mými zůstali. 

Modlete se, abyste v tomto čase všichni měli sílu a odvahu nést můj kříž během největšího 
pronásledování mého Těla – mého mystického Těla – mé církve na zemi. 

Váš Ježíš 

866. Hříšnost dosáhla míry neviděné ode dnů Noe 
Čtvrtek, 1. srpna 2013 v 15:00 
 
Má vroucně milovaná dcero, jak jen toužím obejmout vás všechny, moji drazí následovníci a 
vzít vás do svého útulku pokoje a bezpečí. Jak jen si přeji, abych vás mohl všechny vzít a 
ukrýt před zlem, které se tajně připravuje proti všem křesťanům. 

Hříšnost dosáhla míry neviděné ode dnů Noe a je jako neviditelná síť pokrývající zemi. Něco 
tak smrtonosného, dokonale promyšleného, jen málokdo dokáže pochopit.  Buďte si ale 
vědomi, že tento plán – jehož detaily budou dány světu těmi, kdo říkají, že reprezentují mé 
církve na zemi – vám bude předložen, a bude se očekávat, že jej přijmete. Pak po vás budou 
chtít, abyste to spolkli, a nebudete mít na výběr. To, co po vás budou požadovat, abyste 
udělali, za všemi těmi klamy a podvody, je zapřít Mě, Ježíše Krista. 

Varuji svět, pokusíte-li se popřít mé božství – vy a všichni zapletení do tohoto ďábelského 
spiknutí – budete označeni jako nepřítel Boha. Budete-li podporovat rouhačské zákony, 
budete vinni hříchem proti Bohu. 

Budu vás stále upomínat, abyste otevřeli oči Pravdě, ale nemohu vás nutit, abyste Mi zůstali 
věrní. Nemohu vás nutit, abyste Mě milovali. Vaše svobodná vůle náleží jen vám, ale když se 
obrátíte a poprosíte Mě, abych vás vedl, otevřu vaše oči Pravdě. Když Pravdu přijmete, 
zachráním vás. 

Moji ubozí následovníci, vězte, že až se svět obrátí proti Bohu, že všemohoucí síla mého Otce 
zasáhne a zničí jeho nepřátele jednoho za druhým. 

Váš Ježíš 

867. Matka Spásy: Brzy bude po vás požadováno, abyste rozdávali náhražku 
nejsvětější eucharistie, která nebude Tělem mého Syna 
Pátek, 2. srpna 2013 v 15:10 
 
Mé dítě, stojím v tomto čase před mým Synem a ve velkém žalu padám na tvář k jeho 
nohám. Právě tak, jako jsem musela přihlížet jeho smrtelnému zápasu u paty jeho kříže 
během jeho strašného ukřižování, musím nyní snášet jeho bolest ještě jednou. 



Ukřižování mého Syna se děje znovu, když jeho Tělo, jeho mystické Tělo, které je jeho církví 
na zemi, musí snášet bičování jeho vlastními. Oni, nepřátelé v jeho církvi na zemi, budou 
bičovat jeho Tělo, trhat je na kusy, krutě je zesměšňovat a znesvěcovat je před tím, než je 
odhodí. Církev mého Syna je nyní bičována během toho, co bude prvním stupněm jeho 
ukřižování na zemi v těchto časech. Vezmou jeho Tělo – v nejsvětější eucharistii – a urazí 
Ho, stejně jako poníží. Budou vidět mnohá znamení toho, jak budou dělána všemožná 
neuctivá a záštiplná gesta k jeho proklínání. Až potupí jeho nejsvětější eucharistii, tak ji 
vyhodí a brzy bude velmi těžké ji přijmout. To je jen jeden z mnoha plánů, které jsou v 
běhu, jak odstranit přítomnost mého Syna ze mše svaté. 

Mnozí uvidí tato odporná gesta, a budou vědět, že jsou pro mého Syna urážkou. Mnozí 
budou protestovat, ale jejich hlasy nebudou slyšeny. Vy, ubozí kněží, kteří budete trpět kvůli 
tomuto znesvěcení, musíte prosit mě, vaši Matku, abych vám pomohla snést takovou bolest. 
V žádném případě nesmíte s nejsvětější eucharistií manipulovat, neboť je to vaše jediná 
potrava spásy. Bez ní budete hladovět. Musí být vždy k dispozici každičkému z Božích dětí. 
Nesmíte nikdy přijmout, že nějaký jiný druh chleba je potravou života. 

Brzy bude po vás požadováno, abyste rozdávali náhražku nejsvětější eucharistie, která 
nebude Tělem mého Syna. Musíte zůstat věrní daru nejsvětější eucharistie, i když vám 
řeknou, že už je bezvýznamná – nadále nepřijatelná v novém světovém náboženství. 

Vaše Matka v Kristu 
Matka Spásy 
 
868. Bůh Otec: Ti, jejichž jména jsou zapsána v Knize živých, jsou prvořadým 
cílem šelmy 
Sobota, 3. srpna 2013 v 13:17 
 
Má nejdražší dcero, volám k lidstvu z nejvyššího a nejsvětějšího království.  

Mé ubohé malé děti, jak jen trpíte kvůli hříchu Lucifera, ale musíte vědět, že mou 
všemohoucí silou smetu jeho, i všechny jeho padlé anděly, z povrchu země. Ten čas je už 
blízko, tak se musíte připravit. 

Vězte, že padlí andělé a démoni jsou většině z vás neznámí a neviditelní, ale chodí mezi 
vámi, pokoušejí vás každý den, aby vás přivedli k pádu. Když vás vtáhnou do této sítě klamu, 
brzy shledáte, že nebudete schopni odpočívat, nebo najít opravdový pokoj ve svých duších. 

Upozorňuji, že ti, falešným prorokem svedení na scestí, se octnou ztracení a zmatení přijetím 
tohoto velkého podvodu, v němž se stanou ochotnými oběťmi. Až se obrátí ke Mně a mému 
milovanému Synu, Ježíši Kristu, nebude jim to tak ale připadat. Budou věřit, že svátosti jsou 
ty samé, třebaže budou poskytovány a podávány rozdílně. Stanou se prázdnými nádobami a 
pro Mne už nebudou přijatelní. 

Svět patří Mně, přesto mé děti nechtějí Mě, svého milovaného Otce, svého Stvořitele. Jejich 
mysl byla zablokována a Zlý využil mého daru inteligence ke svádění k myšlence, že Já 
možná ani neexistuji.  Ti, kdo ve Mne nevěří, nebudou mít skutečnou lásku, radost, nebo 
pokoj ve svých životech. Ani nepřijmou věčný život. Místo toho budou vyhledávat rozkoše 
těla, i když vědí, že jejich život na zemi je krátký. 

Jako Otec, milující každého z nich, je k sobě přitáhnu velkým milosrdenstvím svého Syna. 
Moje moc zahrnuje vše co je a Satan, můj Lucifer, který se ze své pýchy ode Mne oddělil, 
Mne nikdy nepřemůže. Proto ti, kteří ho následují, vrazili stejný klín mezi sebe a Mne. Poznají 



to ze znamení, kterými odhalím, že je jen jeden Bůh, jediný Stvořitel a jeden ráj. Všechny 
ráje, o kterých vám ve světě mluvili falešní proroci, kteří odvádějí mé děti ode Mne, 
neexistují, a ani nemohou nikdy existovat. Já jsem vše, co je. Já jsem všechno stvořil. Já 
všechno ukončím. Všechno musí být podle mé svaté vůle. Bojujte s mou vůlí a stanete se 
ničím. Přijměte mou vůli a zůstanete mým dítětem. 

Vy, kteří věříte ve Mne, nesmíte nikdy odmítnout mého Syna, Ježíše Krista. Přišel jsem do 
světa skrze mého Syna, abych vás přivedl zpět do mého milosrdenství, ale vy jste Ho odmítli. 
Zabili jste Ho, ale přesto jste nezabili moji Lásku k vám. Proto jsem dovolil jeho ukřižování, 
aby vám přineslo spásu. Právě tato smrt mého Syna na kříži se stala vaší cestou ke spáse. 
Jeho smrt nebyla tím, čím se zdála – prohrou v očích Zlého. Byl to tento čin velkého utrpení, 
snášeného s největší pokorou, který porazil Satana. A bylo to smrtí mého Syna na kříži, že 
Satanova moc nad lidstvem byla otřesena. Přestože nemůže vzít všechny mé děti s sebou do 
propasti, mnohé budou stále sváděny jeho lžemi. Proto musíte bojovat, děti, nejen o své 
vlastní duše. Jestli Mě milujete, budete milovat mého Syna. Milujete-li mého Syna, musíte Mu 
pomoci zachránit všechny hříšníky. 

Volám k vám, abych vám řekl, že volám-li k duším, zejména k těm, které Mě neznají, stejně 
jako k těm, které Mě znají, ale odmítají přijmout moje přikázání, že mají jen tolik času, aby 
se zachránily od věčných muk. 

Ti, jejichž jména jsou zapsána v Knize živých, jsou prvořadým cílem šelmy. Mnohé z těchto 
duší jsou následovníky mého Syna a jsou věrní církvi. Vzepřou se mému Synu přijetím 
nových zákonů, nepocházejících od mého Syna, které budou nuceni bez protestu přijmout 
jako nové náboženství. Toto nové náboženství bylo pečlivě plánováno po mnoho let. Bude 
vycházet ze satanských rituálů, ale mnozí tomu nebudou rozumět. Přijmete-li tyto obřady, 
dáte Satanovi moc. Dáte-li mu tuto moc, budete potřebovat hodně modliteb, neboť pohltí 
vaše tělo stejně jako duši. 

Mé děti, nyní zakročím skrze tresty na zemi. Ty ubohé duše, které těmito tresty ztratí své 
životy, pomáhají zachránit ty z vás, kdo jsou pro Mne ztracení. 

Když se cítíte vystrašení zlobou Satana a jeho vlivem ve vašich životech, pamatujte, že 
zničím jeho představitele na zemi. Zkrátím vaše utrpení, protože chci zachránit duše. 
Kdybych dovolil tomuto zlu pokračovat, nemohl bych zachránit všechny duše, jejichž jména 
jsou v Knize živých. 

Váš milovaný Otec 
Bůh Nejvyšší 
 
869. Má proroctví, odhalující příchod antikrista, se brzy uskuteční 
Neděle, 4. srpna 2013 v 23:16 

Má vroucně milovaná dcero, moje proroctví, odhalující příchod antikrista, se brzy uskuteční. 

Nadchází vám všem den, kdy musíte připravit své domovy a modlitební zvyklosti a všichni, 
kteří Mě následujete, musíte ochotně přinášet oběti, abyste Mi pomohli otevřít všude oči 
Božích dětí k tomuto zlu, které obrátí svět vzhůru nohama. 

Právě tak, jako je každým pravým prorokem opovrhováno a je na obtíž, na vás, moji drazí 
následovníci, bude pohlíženo jako na zdroj mrzutostí, až odhalíte pravdu. Očekávejte 
posměch, potupu a pohrdání na každém rohu, kam se pohnete. Lidé, kteří vás obklopují, vás 
budou zastrašovat, kritizovat, stále na vás něco vidět, dokonce i když s nimi o mém Slovu ani 
nemluvíte. 



Každý padlý anděl a démon, který v tomto čase proniknul na zem, bude k vám skrze slabé 
duše okamžitě přitahován, aby vás odradil od této práce. 

Přijměte tento zármutek v mém jménu, neboť pokud tak učiníte, vzdáte větší slávu Bohu a to 
je jeden z největších darů, jaký Mně můžete dát. Já pak použiji vaše zkoušky k porážce 
Satana tím, že si vyžádám duše, předurčené stát se jeho. 

Málokdo rozumí Božím zákonům z nebes a úloze kříže ve vašich životech. Jednoho dne 
všechny Boží děti pochopí, proč musí vydržet tyto kruté činy. Pokračujte v úkolu šíření 
Pravdy, nevšímejte si nenávisti, jíž budete svědky, a nikdy nepřijímejte příkazy od těch, kteří 
Mě popírají. 

Váš pochod k Novému ráji bude těžký. Ale i jen s malou armádou můžete přemoci tvrdost 
trestů, které světu bude udílet antikrist. Vaším úkolem je varovat ostatní před nebezpečím 
přijetí zákonů Satana jako náhražky zákonů Božích. 

Jen na příkaz mého Otce mohu vzít s sebou všechny ty, jejichž jména jsou zapsána v Knize 
živých, ale ti, kdo se s poslušným souhlasem zavážou věrností falešnému proroku, podlehnou 
přitažlivému vystupování antikrista. 

Váš Ježíš  

870. Až změní svátost křtu, všechny sliby zřeknutí se Satana odstraní 
s prohlášením, že je to staromódní  
Pondělí, 5. srpna 2013 v 04:05 
 
Má vroucně milovaná dcero, ať nikdo nevěří během pronásledování, které moji milovaní 
posvěcení služebníci – kteří Mi zůstali věrní – budou muset snášet, že má církev může vůbec 
někdy zaniknout. Neboť to není možné. Má církev – mé mystické Tělo – má věčný život. 

Když moji nepřátelé změní svátosti a zavedou nové ostatky, nové kříže a nové praktiky – a 
pak řeknou, že má církev zůstává taková, jaká vždy byla – tak lžou. Má církev se nemůže 
nikdy změnit. 

Tak mnoho důvodů bude předloženo v každém národu, aby se znesvětila svátost manželství. 
Oni, nepřátelé Boha, chtějí, aby křesťané přijali manželství mezi páry stejného pohlaví, ale to 
nesmějí nikdy přijmout, protože to uráží mého Otce. Je to nepřijatelné v jeho očích. Až změní 
svátost křtu, všechny sliby zřeknutí se Satana odstraní s prohlášením, že je to staromódní a 
příliš děsivé. Řeknou, že je to bezvýznamné. 

Potom kousek po kousku zavedou nové verze mých učení. Vy všichni, kdo věříte mé církvi, 
Mě nesmíte nikdy zradit. Nesmíte nikdy přijmout žádnou náhražku za svátosti, které jsem 
vám dal. Já jsem Pravda. Má církev zastupuje Pravdu. Ale jen tehdy si můžete činit nárok být 
částí mé církve, uchováte-li si všechna má učení, mé svátosti a přijmete-li, že má smrt na 
kříži byla tou největší obětí k dosažení vaší spásy. 

Cokoliv, co se odchyluje od Pravdy, ze strachu urazit pohany, je velmi nebezpečné. Popřete-li 
Boží učení a budete následovat novou, alternativní církev, nezůstanete nadále částí mé církve 
na zemi. Budete-li vznášet námitky proti novým pohanským praktikám, které budou 
zavedeny falešným prorokem, budete považováni za kacíře. Pak se pokusí vás 
exkomunikovat v mém jménu. Zůstanete-li věrní Mně a odmítnete účast v tomto hrozném 
podvodu, pak zůstanete částí mé církve. 

Volba může být bolestivá, až dojde ke všem těmto věcem, ale je to velmi jednoduché. Buď 
jste se Mnou, nebo proti Mně. 



Váš Ježíš 

871. Matka Spásy: Tato válka za udržení Božího Slova bude znamenat, že kněží, 
kteří zůstanou Bohu věrní, budou muset hledat útočiště 
Pondělí, 5. srpna 2013 v 13:05 
 
Mé drahé dítě, přichází čas velkých zkoušek vaší víry. Katolická církev bude církví, v níž začne 
velké rozdělení. Bude to v této církvi, kde kněží mého Syna budou nejvíce trpět během 
velkého odpadlictví, přicházejícího zevnitř, které budou muset už velmi brzy snášet. 

Vy, věrní kněží mého Syna, kteří budete rozpolcení svou nerozhodností, musíte si být vědomi 
potřeby zůstat v jednotě s milosrdným Kristem. Nesmíte se nikdy cítit v pokušení opustit jeho 
církev přijetím nepravd od těch mezi vámi, kteří upadli do závažného omylu. Musíte uctívat 
mého Syna za každou cenu a vést jeho lid na cestě ke svatosti, bez ohledu na to, jak těžké 
to pro vás bude. 

Vy, kteří budete pokračovat ve sloužení tradiční mše, budete trýzněni, dokud nebudete 
souhlasit, že se jí zcela vzdáte. Mnozí z vašich církevních řádů vás za vašimi zády zradí 
nepříteli. Stejně jako můj Syn před vámi, budete vzati před ty, kteří tvrdí, že jsou vašimi 
kolegy a budete obžalováni z kacířství, protože budete trvat na pokračování projevu úcty k 
nejsvětější oběti mše. 

Nová slova, znamenající to nejohavnější znesvěcení Těla mého Syna, budou vnucena těm 
posvěceným služebníkům, odvažujícím se něco namítat. 

Bude to v katolické církvi, kde bratr bude bojovat s bratrem, sestra proti sestře, otec proti 
synovi, děti proti rodičům, dokud nebudou dvě strany. 

Tato válka za udržení Božího Slova bude znamenat, že kněží, kteří zůstanou Bohu věrní, 
budou muset hledat útočiště. Proto se musíte začít připravovat a najít taková místa, kde 
budete moci nabídnout mši svatou a poskytovat svátosti Božím dětem. 

Já, Matka Spásy, ochráním takové útulky a tím, že na vnitřní zdi umístíte Pečeť živého Boha, 
danou světu mým Otcem, zůstanete neviditelní nepřátelům Boha. 

Nebojte se těchto věcí, neboť když se dobře připravíte, povedete Boží děti ke spáse. Pokud 
byste nedbali tohoto varování, budete zajati v mysli, tělu a duši nepřáteli mého Syna a spása 
nebude vaše. 

Ti, kteří budou po vůli falešnému proroku, budou potřebovat hodně modliteb, neboť někteří 
z nich jsou slepí k Pravdě. Jiní, kteří Pravdu znají, ale budou na straně těch, kteří popírají 
smrt mého Syna na kříži, by se měli bát. Způsobí strašnou škodu nevinným následovníkům 
Krista. 

Tím, že zůstanete věrní Pravdě, povedete armádu zbylých mého Syna, aby se stala respekt 
vzbuzující silou proti Zlému a těm, které Zlý řídí v boji proti pravým služebníkům mého Syna 
na zemi. 

Až přijde čas, musíte odmítnout přijímat příkazy těch, kteří budou znesvěcovat Boží Slovo a 
skrze své lži a nová nemravná učení mnohé uvedou v omyl. Ti, kteří přijmou jakékoliv 
zkomolení mše svaté, nebo svatých svátostí, se budou zodpovídat mému Synu. Neboť se 
stanete bezděčnými služebníky Zlého a mnoho, mnoho duší bude ztraceno, protože budou 
vtaženy do obřadů vzdávajících hold Satanovi. Tyto obřady budou uctívat falešného proroka 
a antikrista, kteří jsou nepřáteli Boha. 



Modlete se, modlete se, modlete se, aby lidé viděli Pravdu a aby lži byly odhaleny jako 
takové, čím jsou – urážkou mučivého ukřižování mého Syna. 

Vaše milovaná Matka 
Matka Spásy 
 
872. Budete-li bránit mé Slovo, budete považováni za kruté, nevlídné a 
nesoucitné s nevěřícími v Boha 
Pondělí, 5. srpna 2013 v 18:33 

Má vroucně milovaná dcero, jak jen pláču žalem, když vidím strašné rozdělení, které hrozí v 
mé církvi na zemi. I když hořkost mé agonie je zmírněna těmi, kdo Mě opravdu milují a jsou 
znepokojení způsobem, jakým je zacházeno s mým Tělem. 

Nesmíte nikdy cítit potřebu přijmout jakýkoliv skutek, čin, nebo slova, která jsou proti Mně. 
Je-li vám nepříjemné to, čeho jste v mé církvi svědky od těch, co přísahali na spojení se 
mnou, když znesvěcují mé Tělo, musíte následovat své srdce. Já jsem s vámi každou vteřinu 
tohoto odpadlictví a těm, kteří Mě budou stále volat, otevřu oči Pravdě, abyste Mi zůstali 
věrní. 

Ten čas je téměř u vás. Dveře mé církve se brzy zavřou těm, kteří budou trvat na zachování 
věrnosti tradičním zvyklostem v křesťanství. Ty dveře vám zabouchnou před nosem, až 
budete o Mně podávat svědectví. Vaše víra bude zesměšňována tím nejlstivějším způsobem 
a budete-li bránit mé Slovo, budete považováni za kruté, nevlídné a nesoucitné s nevěřícími 
v Boha. 

Bude vám spíláno, jste-li můj posvěcený služebník a budete se muset zodpovídat za vaši 
věrnost ke Mně. Semkněte se nyní všichni. Žádám vás, abyste Mě nezapírali. Ochráním vás, 
abyste Mi mohli sloužit. Pomohu vám tím, že pozvednu vaše břímě. Všechny milosti z nebes 
budou na vás vylévány. 

Varování kněžím: 

Srazím vás všechny, kteří následujete falešnou církev – církev šelmy – až vám bude 
představena. Následujte tuto novou církev a prodáte vaše duše šelmě. Místo toho, abyste 
zachraňovali duše v mém jménu, budete zodpovědní za jejich předání věčnému peklu. 

Říkám vám nyní tuto pravdu, abyste měli dostatek času k přípravě na tento den, protože už 
není daleko. 

Váš Ježíš 

873. Matka Spásy: Neumožňujte svou tolerancí pohanům ovládnout Boží církve 
Úterý, 6. srpna 2013 v 19:37 
 
Mé dítě, nesmíš nikdy naslouchat těm, kteří napadají tato poselství Nejsvětější Trojice, neboť 
tě budou vyrušovat v této práci. Měj na paměti, že na tuto misi bude útočeno více než na 
jakoukoliv jinou kvůli její závažnosti. Posměch, zesměšňování a kritika budou pokračovat až 
do Posledního dne, kdy dostaneš poslední poselství. 

Plán k znevážení těchto poselství zesílí a nenávist se vystupňuje, takže, prosím, buď 
připravena. Tato poselství nemohou být ignorována ani věřícími nebo nevěřícími, neboť Boží 
Slovo nikdy neprojde bez povšimnutí. Nenávist vůči Bohu ve světě je právě teď všude a ti, 
kdo v těchto časech hlásají jeho Slovo, budou trpět. 



Pravda byla vždy odmítána již od doby, kdy Bůh na počátku poslal své proroky, aby varovali 
jeho děti před nebezpečím pohanství. Pohanství je pravý opak Pravdy – Božího Slova. Ty 
ubohé duše, které uctívají falešné bohy, vzbuzují u mého Otce silný hněv. On je žárlivým 
Bohem, neboť skrze Něj všechny věci povstaly. Je všemohoucí. Je milující Bůh, ale jeho 
hněvu je třeba se bát, když pohané zamořují ty, které miluje. 

Když se Boží děti – ty, které v Něj věří a uctívají Ho skrze jeho milovaného Syna, Ježíše 
Krista – pokoušejí sjednotit se všemi dušemi, všemi náboženstvími, pak musí být velmi 
opatrné. Bůh chce, aby všechny jeho děti se vzájemně milovaly, bez ohledu na rasu, víru 
nebo národnost. Co však nepřipustí, je, aby křesťané přijali pohany do svých církví. Stane-li 
se to, pohané zcela odstraní všechny stopy křesťanství. Pro Boha je urážlivé přijímat Pravdu 
– Boží Slovo – a ponechat prostor lžím, aby ji znečistily. 

Boží proroci varovali lidstvo před přijetím pohanství, protože vede k úplné zkáze. Když se to 
stane, národy, které dovolí tuto ohavnost ve svých církvích, budou bez milosti smeteny. 

Neumožňujte svou tolerancí pohanům ovládnout Boží církve. Nesmíte nikdy zapomenout na 
velkou oběť, kterou Bůh udělal, když poslal svého jediného Syna, aby vám přinesl spásu. 
Den, ve kterém přijmete praktiky jiných církví, které nejsou od Boha, nebo když projevíte 
úctu k pohanům, je dnem, kdy se obrátíte k Pravdě zády. 

Mějte oči otevřené a modlete se, aby vás vaše církve nepřinutily zříci se věrnosti Ježíši Kristu. 

Vaše milovaná Matka 
Matka Spásy 
 
874. Bůh Otec: Antikrist je nyní připraven dát se poznat 
Středa, 7. srpna 2013 v 18:50 
 
Má nejdražší dcero, svět se musí připravit na příchod největšího nepřítele lidstva od doby, 
kdy se mé děti octly na zemi. 

Antikrist je nyní připraven dát se poznat a má tento plán: Bude čekat, dokud války nezačnou 
zuřit všude. Potom zakročí a vytvoří falešný mír ve státu Izrael tím, že Izrael sjednotí s 
Palestinou do nečekaného spolku. Každý ho bude zahrnovat chválou. U toho ale nezůstane, 
bude postupovat rychlostí, nad kterou mnozí užasnou, a vyjedná mírové smlouvy v mnoha 
válkou zničených zemích. Znovu bude veleben a pak s mimořádnou oddaností obdivován 
miliardami lidí po celém světě. 

Potom bude všechno vypadat dobře. Velmi brzy se bude angažovat do dobročinné činnosti a 
pak se propojí s hlavními světovými bankami, aby vytvořil novou a mocnou finanční instituci. 
Mnozí podnikatelé a političtí vůdci budou vtaženi do jeho četných plánů. Brzy bude vytvořena 
nová obludnost ve jménu nastartování světové ekonomiky. To bude nový Babylon, centrum 
vší moci, odkud světová elita a boháči budou provozovat své obchody. Bude to vypadat jako 
zdroj velkých novinek, prospěšných lidem v každém směru, počínaje prací, až k domům, ve 
kterých žijí, nebo potravě, kterou živí své rodiny. 

Antikrist bude obklopen veškerou slávou. Potom společně s falešným prorokem vytvoří 
celosvětové partnerství, které bude prezentováno jako největší humanitární iniciativa. Svět 
bude tleskat tomuto novému Babylonu a každý se bude hlasitě dožadovat získat i jen 
nepatrný opěrný bod v jeho středu. 



Všem bude řečeno, že nový Babylon slouží k oslavě velké jednoty, k podpoře životního 
prostředí, k přijetí matky země a k odstranění chudoby ve světě díky bohatství, které se bude 
řinout z jeho ohavných úst. 

Až se to stane, ruka mého zásahu obrátí svět kolem jeho osy. Nehodlám jen přihlížet, aniž 
bych varoval své děti před následky přijetí takové ohavnosti, vytvořené v hlubinách pekla a 
uvalené na lidstvo. Má velká znamení budou dána všem, kdo tuto urážku přijímají s 
otevřenou náručí v mém svatém jménu. 

Otřesu světem až se vychýlí. Žádný člověk nebude moci ignorovat můj zásah. Potom vrhnu 
oheň na třetinu země. Brzy zažijete hladomor, ale ne z mojí ruky – bude záměrný, 
zamořením země antikristem. A jakmile on, se svou sebrankou, zasáhne zlem nic netušící lid 
mnoha národů, Já mu to vrátím. 

I když toto utrpení bude těžké snášet, nebojte se, děti, neboť bude krátké.  Má Láska je 
velká k vám všem, ale moje Spravedlnost bude rychlá a můj trest hrozný. 

Nesmíte přijmout, co vám bude předkládáno. Až uvidíte mírotvorce, antikrista, jak přijímá 
pocty a vyznamenání za svá velká díla ve válkou zničených zemích, vězte, že můj zásah je 
blízko. 

Musíte neustále zůstat v jednotě s mým Synem, Ježíšem Kristem a modlit se, aby vám 
během časů nadcházejících zkoušek věrní kněží a duchovní zajistili dostupnost svátostí. 

Má vůle se stane. 

Nic nemůže, ani nebude moci zabránit naplnění poslední smlouvy, kde můj Syn bude 
panovat v pokoji. 

Váš milovaný Otec 
Bůh Nejvyšší 
 
875. Duše nemůže být znovu uzdravena, dokud neuzná velikost Boha 
Pátek, 9. srpna 2013 v 16:50 

Má vroucně milovaná dcero, lidé plně nechápou, co znamená být sjednocení s mým srdcem. 
Já, Ježíš Kristus, jsem přišel vysvobodit lidstvo z jeho otroctví hříchu. Hřích vznikl, když 
Lucifer věřil, že je větší než Bůh. Kvůli jeho zlé žárlivosti pokoušel lidi – první Boží děti, 
Adama a Evu – aby se od Boha odvrátily. 

Má smrt dala všem Božím dětem dar spásy. Mnoha lidem ve světě, všech náboženských 
vyznání, včetně těch, kteří v Boha nevěří, nebo Boha popírají, a dávají před Ním přednost 
falešným idolům, je nabídnut tento dar spásy. Ne všichni tento dar přijmou. Já přicházím ke 
každému z vás jako Spasitel. Přijdu před každého, abych vám dokázal Pravdu před Posledním 
dnem. Přijdu nabídnout dar věčného života dokonce i těm, kteří těžce zhřešili v očích Boha. 

Sláva Boží je vaší cestou vpřed, a abyste obdrželi tento dar, vše, co musíte udělat, je 
přijmout mé milosrdenství. Bůh je všemohoucí, mocný a v každém směru dokonalý. Je velice 
milován všemi anděly a svatými v nebesích. Je velice milován mnoha dušemi, které jsou 
naživu v dnešním světě. Všechny uvidí jeho velkou slávu v novém nebi a nové zemi. 

Bůh člověka nepotřebuje. Jen kvůli své lásce k lidem posílá Mě, svého milovaného Syna, jim 
přinést ještě jednou věčný život, který slíbil. Proto je trpělivý. Proto se odvrací a zakrývá si 
oči před hříchem v naději, že se jeho děti k Němu obrátí a přijmou jeho Lásku. 



Láska je mocná, když je čistá a pochází z Boha. Když je duše čistá, bude snadno vtažena do 
Lásky Boží. Duše, které potřebují být očištěny, přijmou Boží Lásku, přijmou-li utrpení, které 
je třeba, aby dosáhly plnosti. Duše jí však nemůže dosáhnout, neuzná-li Boží velikost a 
neskloní se před Ním v pokorné služebnosti. 

Den, kdy vám všem bude ukázána cesta k spáse, je blízko. Každičkému hříšníku bude dána 
příležitost natáhnout ruku k Bohu. Ty, kteří to udělají, zahrnu svým milosrdenstvím. 

Váš Ježíš 

876. Matka Spásy: Který člověk by kdy dokázal odmítnout takovou novou 
dokonalou existenci 
Pátek, 9. srpna 2013 v 18:38 
 
Mé dítě, Zlý vynaloží veškeré úsilí k podněcování všech duší, včetně těch, které jsou nejblíže 
srdci mého Syna, aby odmítly a popřely jeho Druhý příchod. 

Právě tak, jako duch zla bojoval proti mně, Matce Boží, v době vedoucí k narození Ježíše, 
budete svědky stejného odporu, jak se přibližuje jeho Druhý příchod. 

Mnozí lidé jsou slepí ke slibu mého Syna, když řekl, že přijde znovu. Mnozí, kteří nepřijímají, 
že k jeho Druhému příchodu dojde brzy, jsou nepřipravení, protože se nemohou smířit s tím, 
že se to stane za jejich života. Kdežto ve dnech krátce po smrti mého Syna na kříži, jeho 
apoštolové mysleli, že budou svědky jeho Druhého příchodu. Tato víra byla rozšířená v 
myslích křesťanů i mnoho století později. Ale dnes tomu tak není. Někteří věří, že Druhý 
příchod se odkazuje na starou část Písma svatého a že je to událost, která bude patřit 
budoucnosti. Nevěří, že Druhý příchod má pro ně v dnešním moderním světě nějaký význam. 
Všechno v dnešním světě je založeno na materialismu, moderní lidské inteligenci a na 
velkých zázracích, vycházejících z velkých pokroků vědy. 

Děti, musíte se připravit. Nesmíte být vyděšené. Je to proto, že jste velmi milované mým 
Synem, že se vrací brzy, aby vám přinesl velký pokoj, vysvobození ze smutku a beznaděje – 
které jsou přímým důsledkem hříchu ve světě. 

Druhý příchod Krista je to, co lidstvo potřebuje k přežití. Kdyby Ježíš nepřišel brzy, jak bylo 
předpověděno, pak by svět byl zničen a člověk by byl opuštěn. Tento dar vám přinese nový 
život, nový zázračný a nádherný začátek v Novém ráji. Bude to ta největší obnova na zemi a 
s ní přijde věčný život. Který člověk by kdy dokázal odmítnout takovou novou, dokonalou 
existenci. Žádný, pokud by získal plné vědomí o této nové éře pokoje, kde bude obnoven ráj, 
by se neobrátil zády. Ani jediný hříšník by nechtěl být vyloučen, ale naneštěstí, mysl 
mnohých bude zaslepena k Pravdě. Místo toho budou věřit, že mír bude jejich, když spolknou 
lži, které jim budou brzy předloženy, v chybné víře, že pocházejí od Boha. 

Modlete se, modlete se, děti, abyste byly požehnané darem vidění, danému těm, kteří jsou 
hodni, aby jim byl udělen dar Ducha Svatého. Jen ti, kteří přijmou moc milosrdenství rukou 
Boží, budou vzati do života věčnosti. 

Vaše milovaná Matka 
Matka Spásy 
 
877. Vězte, že bolest z odmítnutí bude právě taková, jakou Já a moji apoštolové 
jsme museli vytrpět během času mého pobytu na zemi 
Sobota, 10. srpna 2013 v 12:49 
 



Má vroucně milovaná dcero, ani jeden z vás není duší tak čistý, aby mohl soudit jiné v mém 
jménu. Ale vězte, že vy, kteří jste věrní Mně a následujete má učení – budete muset unést 
hodně smutku, až se budete muset dívat na to největší zlo, jemuž bude svět čelit. 

Ve jménu sociální spravedlnosti a sociálního soucítěni falešný prorok stanoví cíl, v který svět 
uvěří, evangelizaci a vybudování moderní církve. Tato církev bude jakoby ku prospěchu všem 
hříšníkům a zahrne i ty, jejichž hříchy jsou pro Mne nepřijatelné. 

Vy, moji milovaní následovníci, budete pokládáni za kacířskou sektu, protože budete dál 
hlásat Pravdu. Každá snaha, zůstat Mi věrní, bude ostře napadána. Budete vyvrženi a 
označeni za pravicové disidenty. Všechno úsilí o zachování tradic posvátných obřadů bude 
ignorováno. 

Moc těch, kteří uvedou v omyl mé církve na zemi, nesmí být podceněna, protože milióny 
posvěcených služebníků přijmou novou falešnou doktrínu. Budou mylně věřit, že toto nové 
učení je formou hlásání evangelia. Jejich podpora, jako ochotných služebníků ohavnosti, ji 
udělá velmi těžkou pro ty křesťany, kteří znají Pravdu. Jejich hlasy budou jako šeptání mezi 
řevem těch, kteří se stanou otroky lží, vytvořených v mém jménu. 

Vězte, že bolest odmítnutí bude právě taková, jakou Já a moji apoštolové jsme museli 
vytrpět během času mého pobytu na zemi. Kněží tehdejší doby, hlásající, že milují Boha, 
neváhali umlčet hlasy mých stoupenců, přinášejících jim zprávy o tom, kdo jsem. Tentokrát, 
kdy ohlašuji svůj Druhý příchod, moji proroci a moji stoupenci shledají mučivým, že jejich 
hlasy nebudou brány v úvahu a že budou obviněni z rouhání. 

Přestože se moji následovníci šíří a rozrůstají, budou jako žebráci a stoupat na pahorek 
Kalvárie – nazí, s ničím mimo své víry. Zatímco budou udržovat plamen mého Světla živým v 
mé církvi – mé pravé církvi – nikdy se neodchýlí od Pravdy a ponesou na svých zádech těžký 
kříž. Je to kříž spásy, neboť na svých chabých, znavených zádech, ponesou hříchy těch, kteří 
Mě opustili. Jejich úděl bude těžký. Pro svou lásku ke Mně budou trpět kvůli ostatním, aby 
zachránili jejich politováníhodné duše. 

Tyto duše si nezasluhují, aby byly zachráněny. Budou zachráněny jen proto, že jsem se 
rozhodl je zachránit. Budou Mě urážet, přivodí strašná utrpení mým věrným následovníkům a 
budou mučit mou armádu zbylých. Přesto je zachráním kvůli víře těch v mé armádě zbytku. 

Ostatní, kteří jste prodali své duše šelmě, vězte toto: Nemusíte věřit v peklo, ale Já vám 
odhalím, jaké utrpení vám přinese. Den, ve kterém vám ukážu míru muk v pekle, vás vyděsí 
a mnozí z vás budou křičet o mé milosrdenství. A Já vás zachráním, budete-li prosit, abych 
vám odpustil. Udělám to během dne Velkého varování. Vy, kteří uvidíte palčivé ohně pekla a 
neobrátíte se ke Mně – nepřežijete Varování a chvíle, kdy Mě odmítnete, bude vaše poslední. 

Vy všichni, kteří zůstanete oddaní Mně a věrní mému Slovu – i když budete trpět – 
budoucnost ležící před vámi, je budoucností velké slávy. 

Vy, kteří nedbáte mého Varování nebo nenasloucháte Pravdě, budete ve velkém nebezpečí. 

Vy, kteří uctíváte šelmu a následujete falešného proroka do nového světového náboženství, 
budete spolu s nimi zaživa vrženi do spalujících ohňů pekla. 

Pravda má hořkou chuť, ale přijmete-li ji, přinese vám věčný život, kde spolu se svými 
milovanými si budete navždy užívat mého království. Neodstřihujte pupeční šňůru k věčnému 
životu, nebo budete trpět strašným utrpením a nebude vám dopřána úleva. 



Váš Ježíš 

878. Záplavy budou všedním jevem a poznáte, které části světa nejvíce 
rozhněvaly mého Otce  
Pondělí, 12. srpna 2013 v 03:00 
 
Má vroucně milovaná dcero, moji následovníci, včetně těch, kteří nevědí o těchto poselstvích, 
budou všude přitahováni do mých kostelů, jak Mne budou v tomto čase hledat. Pro můj dar 
Ducha Svatého budou shromážděni v úkrytu mého srdce. Ve světě budou cítit tíseň a budou 
vědět, že potřebují moji pomoc, mají-li zůstat pevní v mém učení. 

Mnozí pocítí ve vzduchu změny, jak nepřátelé Boha začnou dávat najevo svůj nenávistný 
plán k oklamání světa, své ohavné skutky schvalování hříchu ve všech jeho podobách. Svět 
bude zachvácen záplavou utrpení a mnozí budou šokováni všude viděnými snahami vytváření 
model ze všech druhů hříchu.  

Tělesným hříchům se bude tleskat. Ješitnost a chorobná sebeláska bude vidět po celém 
světě. Posedlost sebou samým se jako nikdy dřív bude brát jako nezbytnost. Těmi, kdo 
nebudou tato potěšení vyhledávat, bude opovrhováno a budou se cítit jako ztroskotanci. 
Hříchy Zlého budou oslavovány, a jakmile se lidé ocitnou vtaženi do tohoto šílenství, světu 
budou ukázány přívaly hněvu, kdy můj Otec smete mnohé části mnoha zemí. Záplavy budou 
všedním jevem a vy poznáte, které části světa nejvíce rozhněvaly mého Otce, až v hněvu 
budou vylévány vody na národy. 

Všechny vaše zkažené národy zakusí z první ruky, jak budou trestány hříchy těla. Můj Otec 
zastaví Zlého v zmocňování se duší těch, kteří jsou vinni tímto hříchem, aby jim zabránil 
zamoření dalších. Budou zastaveni. Už jim nebude dovoleno pokračovat s jejich nákazou. 
Toto zlo bude označeno a všude budete svědky božského zásahu mocí Boha. 

Modlete se o milosrdenství vy, které mohou postihnout tyto tresty. Ochráním ty, kteří se ke 
Mně obrátí a budou prosit o ochranu. 

Váš Ježíš 

879. Brzy budou používat kostely jako místa ke komerčním účelům a vytváření 
zisku 
Úterý, 13. srpna 2013 v 15:00 
 
Má vroucně milovaná dcero, jaké neštěstí budou pociťovat katolíci a křesťané po celém 
světě, až uvidí, jak se jejich kostely a místa pobožností změní v místa zábavy. 

V kostelech se bude konat mnoho akcí, určených k mojí poctě, které však mé jméno budou 
urážet. Kostely budou brzy užívány jako místa ke komerčním účelům a vytváření zisku. 
Všechny tyto věci mají přijít, a ti, kteří Mě milují, budou plakat ve velkém zármutku. Jak jen 
ty ubohé duše budou trpět, až budou muset bojovat s takovým rouháním. Kacířství, které jim 
bylo vnuceno, bude znamenat, že takovým duším bude projeveno jen málo úcty během 
mnoha úkonů a obřadů, které urážejí Boha. Budou tam zpěvy, veselí, hlučné hlasy a 
vyprávění příběhů, které se Mnou nemají nic společného. Přesto všechny tyto ohavné činy 
budou páchány v mých kostelech a přede Mnou. 

Moje dcero, věnuj teď pozornost mému slibu. Půjdu až na konec země, abych zachránil 
každého hříšníka. Duše ale budou tak zamořeny, že bez ohledu na to, co pro ně udělám, 



nikdy nepřijmou mé milosrdenství, dokonce ani ve chvíli smrti, i když budou vědět, že je 
očekává peklo. 

Proto musíte přijmout, že takové duše budou pro Mne ztracené, protože jejich zkaženost je v 
nich tak hluboce zakořeněná, že žádný zásah je neoddělí od šelmy. 

Co vám musím říct, je toto: Nedovolte těm, kteří jsou zamoření Zlým, aby Mi vás vzali skrze 
jejich lži. Když přijmete lži, diktované vám těmi, kteří Mě neuctívají, oslabíte svou víru - byť 
by to byla jen jediná lež ve vztahu k Mému učení. Podvolíte-li se třeba jen v jediném 
požadavku, usilujícím změnit váš výklad toho, co jsem vám řekl, bude to znamenat, že 
umožníte Zlému pokoušet vás usilovněji odvrátit vás ode Mne. 

Zacpěte si uši, až se rouhání vyřine z úst šelmy. Nepřijímejte vůbec nic, co zradí mé svátosti 
nebo má učení. Jděte jinudy a následujte Mě, protože až se všechny tyto věci stanou, bude 
jen jediná cesta, kterou můžete jít. Tou je moje cesta – Cesta Pravdy. Jen celá pravda je 
přijatelná. Poloviční pravda znamená, že se stává lží. 

Váš Ježíš 

880. Uctíváte-li mou Matku, musíte navštívit její posvátná místa a tam jí vzdávat 
poctu  
Středa, 14. srpna 2013 v 15:15 
 
Má vroucně milovaná dcero, žádný žijící člověk nedokáže nikdy plně poznat Satanovu 
lstivost. Vězte, že ti, které zamoří, na vás nikdy neudělají zlý dojem. Naopak, budou velmi 
přitažliví, plní humoru, vzbuzující respekt a přesvědčiví, že až vám odhalí svoje hříšné 
způsoby, podlehnete jejich klamu. 

Ti v mé církvi, kteří vzdávají hold Zlému a otrocky následují jeho instrukce, vás velmi zmatou 
svým svatým vystupováním. Získají si mnohé z vás zdáním, že skutečně uctívají Mě a mou 
milovanou Matku. Vězte však, že každé gesto a každý zdánlivě zbožný skutek před oltáři, 
určenými k uctění mého jména, budou předstírané a skrytou urážkou. Musíte si uvědomit, že 
uctívají-li šelmu, potom to, co vám budou předvádět jako zbožný skutek, bude pravý opak. 
Jejich úmyslem bude vypadat co nejsvatěji a nejuctivěji, ale nenechejte se oklamat. 

Uctíváte-li mou Matku, musíte navštěvovat její svatyně a tam jí vzdávat poctu. Vy, kdo Mě 
milujete, půjdete k ní. Musí pro vás být nepřijatelné, že by mojí Matce mohl rozkazovat 
spolek nepřátel mé církve. 

Další znamení, která budou chtít, aby svět přijal jako uctívání Trojjediného Boha, mojí Matky 
a všech svatých, budou připadat jako dobrá. Ale nepřátelé Boží vám je pokaždé budou 
předvádět jinak. Pokud vám předvedou něco nečekaného, vězte, že to je velké znamení 
šelmy, které má oklamat svět, aby uvěřil, že ona a její smečka jsou světci. 

Váš Ježíš 
 
881. První soud je blízko a Já bezbožné zavrhnu 
Čtvrtek, 15. srpna 2013 v 21:57 

Má vroucně milovaná dcero, volám ke všem mým stoupencům, kteří znají Pravdu, aby 
ukázali odvahu v těchto těžkých časech pro lidstvo. 



Čas, kdy propuknou války současně v mnoha národech, je velmi blízko. Až uslyšíte o všech 
těchto válkách a budete svědky naprosté ukrutnosti tyranů, vzájemně propojených, kteří tyto 
války vyvolají, budete vědět, že čas k mému Druhému příchodu je blízko. 

Další z vás rozpoznají Pravdu, obsaženou v Knize Janově – ve Zjevení – jak se vám nyní 
odhaluje. Nebojte se, neboť všechny tyto věci se musí stát. Mnozí, kdo nepřijímají tato 
poselství, dělají vážnou chybu, neboť Kniha Pravdy pouze shrnuje detaily a tajemství 
obsažená v Knize Zjevení. Já, Beránek Boží, jsem jediný, kdo je oprávněn – jen Já mám 
svolení mého Otce – otevřít Pečetě, které obsahuje. 

Nevěříte-li v Knihu Pravdy, potom nevěříte ani v Knihu Zjevení. Varuji vás. Ti, kdo odmítají 
Knihu Zjevení, zříkají se mého milosrdenství. Ale během mého Velkého varování jim skrze 
Boží zásah bude ukázána Pravda, jinak by Mě mnozí nikdy nepoznali, nebo neporozuměli 
velkému milosrdenství, které přináším světu. Nesmíte ke Knize Zjevení nikdy nic přidat, 
pokoušet se ji vykládat, nebo cokoliv z ní odebrat, aby to vyhovovalo vašim přáním, jinak 
budete kvůli tomu trpět. Uděláte-li to, pak manipulujete se Slovem Božím. Tato Kniha vám 
byla slíbena. Bůh poslal svého sedmého posla odhalit Pravdu. Přijměte to s důvěrou ve Mě, 
nebo budete kráčet osamělí, v nevědomosti o strašném podvodu, který postihne ty, kdo 
odmítají Slovo Boží. 

Ve světě se nyní přihodí mnoho, mnoho změn, kterých si žádný člověk nebude moci 
nevšimnout. Náboženství se stanou nesmyslem, jak milióny přijmou pohanskou víru, o níž 
jim řeknou, že uctívá Boha. Řeknou vám, že pokora a láska k chudým bude důvodem, proč 
obnovená a osvícená církev bude ohlašovat nový začátek. Jako beránci na porážku budete 
vedeni do jezera ohně. Až si uvědomíte strašnou ohavnost, do níž jste byli vtaženi, může být 
už příliš pozdě. Vzdáte-li hold šelmě, zamoří vás a mnozí se časem stanou jejími otroky. 

Velké změny ve světové politice a mediálních systémech, povedou k velkému rozdělení. Ti, 
kdo jsou věrní Bohu ve všem, co bylo světu dáno Mnou, Ježíšem Kristem, budou žít. Ti, kteří 
Mě odmítnou, nebudou mít život, neboť se stanou neschopnými přijmout mé milosrdenství. 
Mé srdce, přesto, že kvůli tomu bude roztrženo ve dví, se zatvrdí, a moje spravedlnost 
převáží. 

První soud je blízko a Já zavrhnu bezbožné, protože nové nebe a nová země přivítají jen ty, 
kdo přijali mé milosrdenství. Mnozí si řeknou: "Bůh je milosrdný. Neukázal by nikdy takovou 
krutost". Má odpověď je: Země, jak ji znáte, už více nebude. Místo ní se objeví nová, 
obnovená země – mnohem prostornější, větší než dříve, kde bude sídlit dvanáct národů, bok 
po boku, v láskyplné harmonii. Jen ti, kdo zůstanou věrní Mně, a ti, kdo Mě neznají, ale 
přijmou moji ruku, až jim dokážu Pravdu při Varování, vstoupí do bran. Pak je zavřu. Potom 
už nikdo další nevstoupí, neboť můj soud bude učiněn. Všechen smutek bude zapomenut a 
zlí budou uvrženi do pekla, kde budou trpět navěky. Člověk nesmí nikdy podceňovat moji 
velkou lásku, milosrdenství a soucit. Ale měl by se také bát mého trestu, neboť bude 
konečný, až zazní polnice ve Velký den Pána. 

A pak bude po všem. 

Váš Ježíš 

882. Musejí si ponechat svaté misály, mešní roucha, Bibli svatou a svaté kříže. To 
všechno bude vyměněno. 
Sobota, 17. srpna 2013 v 11:50 
 
Má vroucně milovaná dcero, mnozí z těch, kdo jsou požehnáni silnou vírou a láskou ke Mně, 
Ježíši Kristu, začínají konečně poznávat můj hlas, jak mluvím k světu skrze tato poselství. 



Ti, kteří tráví své životy otrockou službou hadovi, vědí také, že jsem to Já, kdo mluví. A tak 
začíná bitva v konání mé svaté vůle, na jedné straně, a touhou nepřátel Božích bojovat proti 
Mně. 

Ti, kteří plánují způsobit lidstvu utrpení, jako část smlouvy se šelmou, budou opatrní, aby 
nebyli viděni, jak veřejně odsuzují tato poselství, protože kdyby to udělali, dodali by jim 
věrohodnosti. Místo toho budou šířit nenávist proti Mně jinými cestami, počínaje ničením víry 
těch uvnitř mé církve. Obrátí srdce těch, kteří Mě milují, proti svým křesťanským druhům. 
Přijmou pohany, čaroděje z hnutí New Age a uctívače šelmy spíše, než křesťany, kteří se 
budou ohrazovat proti ohavným pohanským rituálům, které budou prováděny v katolických a 
brzy i v jiných křesťanských kostelech. 

Tyto události mají ještě přijít. Prosím, nemyslete si, že nynější mše svaté nebo svátosti se již 
změnily, i když se změní velmi brzy. Až se to stane, musíte se odvrátit a bránit Mě. 

Mnoho změn bylo plánováno v posledních několika letech zlem zednářů v mé církvi na zemi. 
Jejich plány, ohlášené již v nejvyšších místech církví, budou nyní oznámeny. Budou odhaleny 
s tím, že katolická církev se modernizuje, aby se dokázala stát odpovídající dnešní nové, 
myšlenkově otevřené, liberální společnosti.  Řeknou, že to bude čára za minulostí, a pak 
řeknou, že její motto bude přijmout všechny víry, aby se ukázalo, že není úzkoprsá. Toto 
oznámení bude oslavováno po celém světě a média přinesou tyto významné zprávy na 
prvních stranách, když před tím pohlížela na katolickou církev s nechutí. 

Satanova setba vydá plody a nové obřady, kde podoba mše svaté bude představena zpětně, 
a kde všechny správné slovní obraty vztahující se k mému utrpení budou nahrazeny 
nesmyslem – prázdnými slovy – prázdnými nádobami – prázdnými svatostánky. Všechny mé 
kříže budou nahrazeny jinými, s tajnými okultními symboly. 

To je zkáza, o které mluvil prorok Daniel. To na mnoha místech bude konec mé svaté 
eucharistie, jak ji znáte. Ale moji milovaní, věrní služebníci se budou nyní chystat na přípravu 
nejsvětějších hostií.  Musejí si ponechat svaté misály, mešní roucha, Bibli svatou a svaté 
kříže. To všechno bude vyměněno. 

Musíte se brzy shromáždit a plánovat, protože vám nebude dovoleno sloužit mši podle mé 
vůle. 

Povedu vás, moji posvěcení služebníci, až přijde čas. Křesťanům, kteří věří, že tato ohavnost 
bude viděna jen v katolické církvi, říkám: Postihne to všechny křesťanské církve, dokud se 
nezbaví každé zmínky nebo znamení, týkající se Mě. Časem budete tvrdě trestáni, že jste se 
o Mně zmínili. 

Budete šokováni, jak rychle zdánlivě nevinná, obnovená, ale znečištěná církev upadne do 
bezbožného kultu. Udělají všechno možné, aby potrestali ty, kdo budou vzdorovat jejich 
umělému, pohanskému, novému světovému náboženství. 

Křesťané a židé budou hlavním cílem nenávisti a budou pronásledováni kvůli svému 
náboženství. 

Místo toho, abyste byli naplnění bázní, volám vás, abyste byli připraveni bojovat pro mé 
jméno. Nikdy nezapomeňte, jak jsem stále nenáviděn. Když Mě následujete, vězte, že v 
nadcházejících časech bude váš kříž mnohem těžší než těch, kteří přišli před vámi. 

Váš Ježíš 



883. Matka Spásy: Budou potřebovat najít útočiště, aby mohli zajistit každodenní 
mše a nejsvětější eucharistii 
Sobota, 17. srpna 2013 v 16:45 
 
Ó, mé drahé děti, jak jen se mé srdce rmoutí nad utrpením, jemuž zakrátko budou čelit kněží 
v katolické církvi. 

Tak mnoho vzácných služebníků mého Syna, jejichž jediným přáním je sloužit Bohu a 
přivádět duše na správnou cestu ke spáse, bude brzy stát před zkouškami takové velikosti, 
že mnozí odpadnou strachem. Mnozí budou slepí k Pravdě a přijmou velké změny a přivítají 
je v chybné víře, že jsou pro dobro všech. Ti, kteří poznají podvod, jenž bude předložen 
katolíkům, utečou. Budou mít takový strach ze svého osudu, že církev opustí, neboť budou 
příliš slabí, než aby se takovému zlu postavili. 

Kněží, kteří odmítnou přijmout falešné učení, budou obviněni z kacířství a mnozí budou 
veřejně pokáráni za neuposlechnutí těch, kterým se zodpovídají. Mnozí budou 
exkomunikováni. Jiní se stanou mučedníky. Pak zde budou ti, kdo v tajnosti povedou církev – 
církev danou světu mým Synem. 

Budou potřebovat najít útočiště, aby mohli zajistit každodenní mše a nejsvětější eucharistii. 
Budou vedeni Duchem Svatým a budou následováni armádou zbylých mého Syna, která 
zůstane naprosto oddaná jeho učení a svátostem až do Posledního dne. 

Máte-li jakékoliv pochybnosti o platnosti tohoto varování, musíte porozumět tomu, že já, 
milovaná Matka Kristova, budu použita k zakrytí skutečného úmyslu těch sil, které vstoupily 
do církve mého Syna na zemi. Budu využita jako loutka církve, abych odvedla pozornost lidí 
od pravých úmyslů této zločinné skupiny. Aby přesvědčili Boží děti, že zůstávají věrné 
pravému Božímu Slovu a tradicím katolické církve, vytvoří obřady, o nichž řeknou, že mě 
uctívají. Použijí proroctví z Fatimy k znesvěcení mého obrazu tak, že světu předloží velkou 
lež. Využijí mě, aby pošpinili církev mého Syna, a všechno co udělají, bude učiněno zpětně, v 
souladu s požadavky Zlého.  

Vytvořením dojmu, že uctívají Matku Boží, mnozí katolíci budou uvedeni do falešného pocitu 
bezpečí. To způsobí, že jakékoliv pochybnosti, které by jinak měli, až uvidí podivné nové 
dodatky ke mši a svátostem, budou okamžitě zapomenuty. Jak velký zármutek mi to přináší. 
Můj obraz bude záměrně použit k urážce mého Syna. 

Satan mnou opovrhuje. Také se mě bojí. Aby zranil mého Syna, udělá všechno, aby skrze 
duše, které ovlivňuje, poskvrnil můj obraz mnoha tajnými rituály a černými mšemi. Má socha 
bude ozdobena satanskými symboly a Já budu na mnoha místech znesvěcena zednářskými 
skupinami, které získaly kontrolu. 

Modlete se, modlete se, modlete se, děti, každý den, o sílu se utkat odvážně s takovým zlem. 
Nebojte se ho. Přijměte, že Satanova armáda nyní ovládá mnoho národů v každé části světa. 
Když to přijmete, pak vám může být dána síla a odhodlání, které potřebujete. Když poprosíte 
o tyto milosti modlitbami modlitební kampaně, budete schopni pomoci zmírnit toto zlo. 

Vaše milovaná Matka 
Matka Spásy  
 
884. Budou vyzváni stvrdit novou přísahou svou poslušnost a věrnost církvi 
Neděle, 18. srpna 2013 v 17:45 
 



Má vroucně milovaná dcero, plán falešného proroka k oklamání světového duchovenstva již 
začal. 

Pod rouškou obnovy a oživení katolické církve budou všichni duchovní v církvi posláni na 
duchovní cvičení, aby byli povzbuzeni přijmout nový apoštolát. Ten se velmi rozšíří a 
mnohým řeknou, že jeho cílem je sjednotit všechny ve světě ve jménu spravedlnosti. Bude 
jim řečeno, že tato nová mise zahrne světovou chudinu a bude se snažit dosáhnout jednoty. 
Budou vyzváni stvrdit novou přísahou svou poslušnost a věrnost církvi. Nebude se po nich 
vyžadovat, aby vložili svou důvěru ve Mne nebo v mé svaté Slovo. Místo toho budou přísahat 
věrnost novým samozvaným vůdcům, kteří ovládli Petrův stolec. 

Nenechejte se mýlit, že ti, jimž byl udělen dar svěcení na kněze, budou přizváni k účasti na 
falši, kde Já, Ježíš Kristus, nebudu v čele, třebaže to tak bude vypadat. Hnací silou budou 
peníze a bude ustanovena nová finanční organizace k ovládnutí vyhledávání peněžních 
prostředků, aby zajistila, že z nich bude mít prospěch světová chudina. 

Pozměníte-li jakkoliv vaše svaté svěcení, a pak se zaručíte svým životem někomu, kdo 
zpřetrhal všechny svazky se Mnou, nebudete hodni Mi dále sloužit. V očích Boha bude 
všechno jasné. V plánu bude přesvědčit Mé posvěcené služebníky, aby se ochotně účastnili 
ohavnosti, která spojí společnost a laický svět s církví, která byla ustavena Mnou, Ježíšem 
Kristem. 

To je způsob, jakým budu urážen. Nevěřící budou tleskat každé snaze o přijetí zesvětštění; a 
to bude považováno za dobrou věc pro novou, takzvanou moderní dnešní společnost. 

Křesťanům bude záhy podivné, až budou vidět světské osoby nadšeně přijímat katolickou 
církev. Ale mnozí setřepou své pochybnosti a pustí z hlavy své znepokojení, až podlehnou 
velkému klamu. V jádru tohoto plánu udělat zásadní převrat v církvi, leží nenávist ke Mně a 
všemu, co jsem své církvi dal. Musíte zpochybňovat všechno, co přijde v nadcházejících 
dnech. Vyžadujte odpovědi, až změní má učení a pokřiví je, aby vyhovovala pohanům. 
Žádnému Mnou ustanovenému stoupenci by nikdy nebyla dána pravomoc to udělat, neboť 
se to rovná rouhání. 

Běda těm, kteří dovolí, aby mým svatým Slovem bylo manipulováno, a dovolí, aby byl 
vytvořen prostor k projevu úcty těm, kteří Mě popírají. 

Váš Ježíš 

885. Matka Spásy: Mé děti, ať jste kdekoliv, musíte naslouchat mně, vaší 
milované Matce, v tomto čase smutku 
Pondělí, 19. srpna 2013 v 18:28 
 
Mé děti, ať jste kdekoliv – musíte naslouchat mně, vaší milované Matce, v tomto čase 
smutku. Volám zvláště ty, kteří mě, Matku Boží, mají ve velké úctě, protože vám dávám 
útěchu v tomto čase velkého odpadlictví. Musíte přijmout tento zásah z nebes s povděkem a 
být vděční, že díky velké lásce mého milovaného Otce vám byl dán tento velký dar. 

Domníváte-li se, že hrozivá vlna pohanství, která brzy pohltí církev mého Syna na celém 
světě, přesahuje vaši odolnost, pak musíte prosit o mou přímluvu. Ať se stane cokoliv, 
zůstanete-li věrní mému Synu, byť bude uděláno vše pro vaše zneklidnění, všechno bude 
dobré. Nemějte nikdy pocit, že je to beznadějné, neboť velká sláva mého Syna a Boží vůle se 
brzy ukáže. 



Nezáleží na tom, kolik lidí bude v církvi uvedeno do těžkého omylu, Boží Slovo se rozšíří jako 
požár. Dva svědci Božího Slova – pravá křesťanská církev a Dům Izraele, obstojí ve zkoušce 
času. Z jejich úst bude vyléván oheň v podobě Ducha Svatého. 

Časem, po odhalení otřesného zpustošení, ti, věrní Pravdě, povstanou a království Kristovo 
bude jejich. Lži budou vždy prohlédnuty, ačkoliv zpočátku vy, kteří jste byli naplněni darem 
Ducha Svatého, budete velmi trpět, až uvidíte strašlivé znesvěcení v církvích mého Syna. 
Opět uvidíte Pravdu a všichni z těch, kdo byli na začátku svedeni, nakonec pochopí zlo, které 
bylo před vás položeno. 

Musíte jen důvěřovat mému Synu během této strastiplné cesty, kde bude s vámi zacházeno 
jako se zločinci, kvůli setrvání na věrnosti Božímu Slovu. Prosím, myslete na cestu mého 
Syna na Kalvárii. Přijměte tento kříž s láskou a důstojností, protože uděláte velkou radost 
mému Synu, když ponesete jeho břímě. Vaší obětí a utrpením vykoupí ty nejnehodnější z 
duší, a pak bude schopen sjednotit všechny Boží děti. 

Vaše milovaná Matka 
Matka Spásy 
 
886. Postarám se, aby další milióny slyšely má slova 
Úterý, 20. srpna 2013 v 19:20 

 
Má vroucně milovaná dcero, má láska a můj soucit vůči všem hříšníkům znamenají, že 
udělím velké milosrdenství miliardám duší. Ode dneška otevřu jejich oči mým poselstvím pro 
lidstvo. Postarám se, aby další milióny slyšely má slova, abych mohl vzít mnoho dalších 
ztracených duší do Nového ráje. Všichni takoví lidé, kteří by tato poselství pro svou 
tvrdohlavost nikdy nepřijali, je nyní uvidí jako taková, čím jsou – činem milosrdenství z mé 
strany, abych mohl zachránit jejich duše. 

Kněží, kteří moje poselství již odsoudili a prohlásili, že jsou to ďáblova slova, si pak uvědomí, 
jakou strašnou chybu udělali tím, že duším upřeli příležitost naslouchat mému nebeskému 
hlasu. 

Nevěřící, kteří usilují nalézt pokoj, budou nyní přitahováni k mým poselstvím a brzy budou u 
Mne hledat útěchu. Čekám na ně, a jakmile ke Mně vykročí, naplním je touhou po mé lásce, 
takže nedokážou si Mě nevšímat. 

Věřící v Boha, všemohoucího Otce, kteří nepřijímají Mě, jeho milovaného Syna, pocítí pohnutí 
ve svých duších. Budou křičet o Pravdu, až uvidí, jak se svět změnil k nepoznání. 

Potom ti, kdo Mě milují a zůstávají neochvějní ve své víře, jimž se ale nepodařilo Mě poznat, 
když volám k jejich duším, budou zcela přemoženi konečným poznáním, kdy se jim má Boží 
přítomnost dá poznat. Budu se radovat, až Mi tito moji následovníci dovolí je správně vést na 
poslední cestě. 

Dám světu tyto dary, protože miluji každého. Očekávejte tento dar s láskou a díkůvzdáním. 

Váš Ježíš 
 
887. Můj Druhý příchod nemůže nastat, dokud znečištění hříchem nebude 
odstraněno 
Středa, 21. srpna 2013 v 18:05 
 



Má vroucně milovaná dcero, obnova a očista země již začala, protože Můj čas se blíží. Můj 
Druhý příchod nemůže nastat, dokud znečistění hříchem nebude odstraněno nezbytnou 
očistou země. 

Tak jak země bude očisťována, i duše všech vyznání budou vnořeny do obnovy ducha a 
mnohé přetrpí strašnou duchovní bitvu. Nebudou chápat proč tak trpí, Já to ale dopustím pro 
své milosrdenství. Aby mohly stanout přede Mnou a obdržet věčný život v Novém ráji, musí 
být duše nejdříve očištěny. Tato očista pro ty, kdo budou žít na zemi, proběhne skrze 
pronásledování antikristem, tak jako pro ty, kdo prožijí přechod do Nového ráje. Současně 
země započne svoji vlastní obnovu a krok za krokem bude všechno zlo vykořeněno. 

Buďte vděční, že můj Otec neztratil trpělivost a nepotrestal své děti podle závažnosti jejich 
hříchů. Buďte také vděční, že se prostě neodvrátil a nevzal pouze ty duše, které Ho opravdu 
milují z této země, která se Mu svou ničemností hnusí.  

Můj Otec vytrvá, protože jeho děti jsou jeho stvoření a nedovolí, aby byly sebrány Satanem. 
Tak žárlivý Lucifer byl, že když můj Otec stvořil člověka ke svému vlastnímu obrazu, přísahal, 
že bude bojovat do Posledního dne, aby obrátil člověka proti svému Stvořiteli. 

Můj Otec z lásky zasáhne, aby zneškodnil Satanovu moc. Každý pokus o Satanovu verzi 
trojičného boha, zahrnujícího falešného proroka, antikrista a ducha zla, bude zmařen. Tato 
bitva bude ošklivá, nespravedlivá k mnoha duším, které budou příliš slabé, než aby se 
osvobodily ze sevření zla, ale bude vyhrána všemohoucím Bohem. 

Všichni se musíte obrátit k mému Otci a úpěnlivě Ho prosit, aby zachránil vaše duše a 
uchránil vás od následování šelmy na cestě do věčného zatracení. 

Váš Ježíš  
 
888. Musím varovat svět před velkým počtem falešných proroků, kteří se v tomto 
čase pokoušejí přehlušit můj hlas 
Čtvrtek, 22. srpna 2013 v 23:05 

 
Má vroucně milovaná dcero, musím varovat svět před velkým počtem falešných proroků, 
kteří se v tomto čase pokoušejí přehlušit můj hlas.  

Poslal jsem množství proroků, všechny s rozdílným posláním, připravit Boží děti. Tato 
poselství, vztahující se ke konci časů, jsou jediná pravá svého druhu v tomto konkrétním 
čase, neboť bych nikdy nechtěl zmást Boží děti. 

Tato poselství nesmí být nikdy porovnávána s jinými, která jsou právě teď všude šířena, aby 
popírala moje svaté Slovo. Může být pouze jediná Kniha Pravdy – jen Já, Ježíš Kristus, 
Beránek Boží, mohu odhalit její obsah. Vás, kteří ve Mne věříte, lze snadno oklamat. Musíte 
vědět, že není možné, aby od Boha pocházela poselství, která s těmito poselstvími jsou 
v rozporu. 

Věříte Mi jen trochu? Nebo Mě přijímáte tak, jak si od vás přeji, celým a otevřeným srdcem? 
Volám k vám s láskou a starostí. Nepokouším se dovolávat vaší inteligence. Volám k vám 
skrze vaše srdce a přitahuji vaši duši ke Mně. Když cítíte moji přítomnost v těchto 
poselstvích, tak není třeba hledat souhlas a schválení od nikoho dalšího. 

Já jsem, jaký jsem. Stojím nyní před vámi, jak tomu mělo být. Můj Otec by Mi nikdy nedovolil 
odhalit obsah Knihy Zjevení nikomu jinému než sedmému poslu, neboť tento den nadešel. 



Mnoho pravých vizionářů dalo v minulosti světu Boží Slovo a strašně pro to trpěli. Mnozí ještě 
ode Mne dostávají útěchu a Já budu i nadále s nimi hovořit, neboť potřebuji jejich utrpení a 
modlitby. Jsou to mé vybrané duše a každá má svou úlohu v záchraně jiných duší. 

Tato mise je poslední. Ukládám vám, abyste nyní, v současnosti, dbali mého Slova. Jen mé 
Slovo, dávané vám skrze tato poselství, vás provede pronásledováním. Jím vám přináším 
velké milosti. Nesmíte Mě nikdy urazit tím, že je znečistíte, když zpochybníte mé Slovo, když 
srovnáte má poselství se smyšlenkou, zplozenou falešnými proroky. 

Nepotřebujete nikoho, aby vás vedl k mému velkému milosrdenství. Musíte se soustředit jen 
na tato poselství a zůstat nyní věrní mému starému učení, neboť je vaší zachraňující milostí. 

Váš Ježíš 
 
889. Matka Spásy: Antikrist, ihned po svém vystoupení, prohlásí, že je zbožný 
křesťan 
Pátek, 23. srpna 2013 v 14:09 
 
Mé dítě, jak jen křesťané budou trpět, až nemoc hříchu, v mnoha podobách, všude zachvátí 
svět. 

Chystá se pokus k naprosté likvidaci křesťanství, který má mnoho podob. Zjistíte, že až bude 
křesťanům upřeno právo na veřejné vyznání víry v Boha, tak každé jiné víře, ne z Boha, to 
bude dovoleno. Jinověrci budou velmi podporováni, až se ve jménu svých občanských práv 
budou dožadovat spravedlnosti. Důsledkem bude další rozšíření hříchů, které se hnusí mému 
Otci. 

Lidem bude v jejich zemích vnucováno přijímat hřích a cokoliv namítnout proti takovým 
zákonům bude pro křesťany trestný čin. Budou označeni za nemilosrdné, pravicové a 
netečné k lidským právům druhých. Všechny žádoucí vlastnosti duší, dané mým Otcem, 
budou zneužity především ve snaze ospravedlnit takovou špatnost svým národům. 

Až nemoc těla sevře společnost, mnohé zabije. Po čase velkého smutku a množství úmrtí se 
ale zbytek společnosti k této nemoci stane imunní. Hřích způsobí nemoc těla v mnoha 
národech, až soudy Pečetě budou vyhlášeny Spasitelem lidstva a vylity na zem anděly Pána. 
Mnozí budou zabiti v odčinění za zlo člověka. Tato očista bude pokračovat, dokud zde zbudou 
jen ti, kteří jsou imunní k smrti pro svou lásku k Bohu. 

Křesťané budou velmi trpět mnoha způsoby. Bude jim vzata jejich víra a na jejím místě uvidí 
ohavnost. Jejich bolest, která již začala, je stejná, jakou prožívá v tomto čase můj Syn. 
Potom budou muset být svědky překvapující podívané, jak antikrist, ihned po svém 
vystoupení, prohlásí, že je zbožným křesťanem. Použije mnoho citátů z Bible ve svých 
projevech k světu. Unaveným křesťanům, kteří až do té chvíle trpěli, se náhle uleví. 
Konečně, budou si myslet, je zde muž, seslaný z nebe jako odpověď na jejich modlitby. Z 
jeho úst se budou řinout mnohá sladká a utěšující slova a bude se jevit jako seslaný Bohem 
do té míry, že se bude zdát, že napravuje bezpráví způsobené křesťanům. Bude se pečlivě 
starat o to, jak je vnímán křesťany a zejména římskými katolíky, neboť ti se stanou jeho 
hlavním cílem. 

Všichni budou obdivovat antikrista, jeho takzvané křesťanské skutky a gesta a jeho domnělá 
láska k Písmu svatému jej okamžitě udělá pro mnohé přijatelným. Přitáhne k sobě všechny 
národy a pustí se do utváření obřadů pro jiná náboženství a zejména pohanské organizace, 
aby tak mohli pracovat spolu a přinést světu mír. Bude mít úspěch ve sjednocování zemí, 



které byly až dosud nepřátelské. V zemích zničených válkou bude klid a jeho obrazy se objeví 
všude. Svého posledního velkého úspěchu dosáhne, až včlení všechny národy, které 
sjednotil, do sféry katolické církve a všech ostatních křesťanských vyznání. Toto sjednocení 
vytvoří nové jednotné světové náboženství. Od tohoto dne se na zemi rozpoutá peklo a vliv 
démonů bude na své nejvyšší úrovni od potopy světa. Lidé budou viděni, jak uctívají Boha v 
nové církvi jednotného světového řádu a budou se zdát zbožní v každém ohledu. Potom, 
mimo kostely, se budou otevřeně oddávat hříchu, neboť žádný hřích jim nebude hanbou. 
Pod hypnotickým vlivem falešné trojice – trojice vytvořené Satanem – budou prahnout po 
každém druhu hříchu jako po prostředku podporujícím jejich znovu nalezenou chuť. 

Tato nemorálnost bude zahrnovat hříchy těla, kde nahota bude přijatelná, jak lidé se zapojí 
do obscénních hříchů těla na veřejných místech. Vraždy budou běžné a páchané mnoha 
lidmi, včetně dětí. 

Uctívání Satana a černé mše se budou konat v mnoha katolických kostelech. Na potrat bude 
pohlíženo jako na řešení problémů všeho druhu a budou dovoleny až do dne porodu. 

Brzy se stane trestným činem projevit jakýmkoliv způsobem věrnost Ježíši Kristu. Budete-li 
viděni s pravým křížem, shledáte, že jste se dopustili přestupku, protože jste porušili zákon. 
Právo ve vašich zemích se stane dvojím právem – kde politika a náboženství budou v novém 
světovém řádu propojeny. 

Následkem tohoto pronásledování budou mnozí nevědomky uctívat šelmu a zamoří se 
nákazou. Zamoření bude takové, že zradí bratra, sestru, matku a otce úřadům, zůstanou-li 
věrní křesťanství. Vaší jedinou nadějí, děti, je modlitba, aby vám byla podporou v této době. 

Vybízím vás naléhavě, abyste si uchovali všechny svaté předměty, růžence, posvěcené svíce, 
svěcenou vodu, výtisk Bible a svatý denní misál spolu s knihou modliteb modlitební kampaně. 
Musíte mít ve svých domovech Pečeť živého Boha a nosit ji u sebe, pokud je to možné. Můj 
Medailon spásy obrátí ty, kteří jej budou nosit, a bude jim projeveno milosrdenství mým 
Synem. Žádám tě, dítě, abys nyní nechala vyrobit medailon spásy a udělat škapulíř Pečetě 
živého Boha. 

Toto poselství je varováním z nebes před věcmi, které přijdou. Musíte naslouchat mně, Matce 
Spásy, protože vás musím vést k Pravdě, abyste vždy zůstali skutečně věrní mému Synu. 

Jděte v pokoji, děti, a buďte klidné, protože tyto zkoušky, díky Božímu milosrdenství, budou 
krátké. Důvěřujte mně, své Matce, protože budu vždy s vámi během těchto zkoušek. Nikdy 
nebudete samy. 

Vaše Matka 
Matka Spásy 
 
890. Bůh Otec: Děti, už jsme jen krátký čas od Velkého dne 
Pátek, 23. srpna 2013 v 15:00 
 
Má nejdražší dcero, zatímco svět usiluje dát smysl zoufalství, jehož je svědkem, vězte, že 
všechno z této vřavy se musí stát před tím, než vezmu všechny, kdo Mě milují, do místa 
mého útočiště. 

Brzy poznáte, kdo jsem Já, děti. Vy, kteří si Mnou nejste jisti, konečně poznáte Pravdu, a ta 
vám přinese velký pokoj. Zlo ve světě nyní vzrůstá a klam sestupuje. Musíte být silné, snažně 
vás prosím, když nyní očekávám den, kdy začne obnova, a všechny mé děti najdou útěchu v 
den, kdy se můj milovaný Syn ohlásí. 



To, čeho jste svědky, je bitva mezi mou nebeskou hierarchií a Satanem a všemi jeho 
démony. Je to děsivé a velmi znepokojivé pro mnoho z vás, ale vězte, že zasáhnu ke 
zmírnění vaší bolesti. Vězte, že Mi patříte a že přinesu do světa pokoj, až jej zbavím 
zamoření. 

Děti, jste jen krátký čas od Velkého dne, a i když se toho ještě mnoho musí stát, když svaté 
jméno mého Syna bude rozškubáno, bude to rychlé. Musíte se nyní dívat do budoucnosti, 
protože je to třpytivý drahokam takové velikosti, že ve dni, kdy vstoupíte do nové éry pokoje, 
zapomenete na pronásledování, které Zlý uvalil na svět. Musíte dělat to, k čemu vás vybízí 
můj Syn. Musíte zachovat klid, až vám budou odhaleny Pečetě, jež jsou všechny pro vaše 
vlastní dobro a dobro těch duší, pro něž vás žádám o modlitby za mé milosrdenství. 

Zůstáváte-li věrní mým Přikázáním a žijete-li vaše životy v jednotě s mým Synem, budete v 
půli cesty. Zůstanete-li stálí ke svátostem a odmítnete-li se podílet na pohanských rituálech, 
které uctívají šelmu, pak najdete u Mne velkou blahovůli. 

Jděte a pamatujte, že Já jsem jediný všemohoucí a má je všechna moc. Brzy zničím zlé a 
odhalím vám můj Nový ráj. Buďte trpěliví. Důvěřujte Mi. Následujte mého Syna a přijměte 
dary, které On a jeho milovaná Matka, Neposkvrněná Panna Maria, vám přináší v podobě 
modliteb modlitební kampaně a medailonu spásy. 

Nakonec přijměte mou Pečeť jako jeden z největších darů, které jsem dal lidem od doby, kdy 
jsem jim dal život. Znovu dávám život svými mimořádnými milostmi, máte-li blízko sebe 
Pečeť živého Boha. Všem, kteří mají Pečeť, je zaručeno místo v Novém ráji. 

Miluji vás, děti, ale jsem váš Otec a musím dovolit tyto zkoušky, protože Mi pomohou vyplít 
ty, kteří vždy zůstanou na straně šelmy. Čas, který trávím v pokusech zvítězit nad jejich 
srdci, činí tak strašnou a nenávistnou tuto bitvu s miliony padlých andělů a démonů, byť je 
to i jen o jedinou duši. 

Utěšujte se ve vědomí, že žehnám vám všem, kdo jste čistí a pokorní srdcem. Miluji vás 
všechny, takže se nesmíte nikdy vzdát, když se všechno bude zdát beznadějné, neboť má 
moc je taková, že mám nad ničením Zlého kontrolu. Musíte veškerou vaši důvěru vložit ve 
Mne, zejména v tomto čase, kdy máte pocit, že má spravedlnost je nelítostná. 

Váš milovaný Otec 
Bůh Nejvyšší 
 
891. Tento oheň bude svržen na nepřátele země a ty, kteří souží tyto dva svědky 
Sobota, 24. srpna 2013 v 23:15 
 
Má vroucně milovaná dcero, ty a všichni, kdo byli požehnáni Pravdou, musí vědět, že 
Satanův hněv proti této misi roste. Jeho troufalý zásah znamená, že se teď před tebou 
projevuje fyzicky potřetí. Sténá v bolestech, neboť nemůže vydržet mé Světlo, které je v 
tobě. Potřebnou sílu, bránící mu v útočení na vás, musíš získávat modlitbou svatého růžence. 
Ó kdyby mohly duše vidět, co ti umožňuji vydržet v zájmu této mise, omdlely by z šoku. 

Ti, co Mě urážejí během příprav na spásu duší, budou zavrženi, jakmile bitva zesílí, než se 
antikrist představí světu. Budete-li poslušní a bez pochybností a námitek ke všemu, oč vás 
požádám, bude možné, abych spasil mnohem více z vás a vyrval vás ze sevření klamu, 
vsazeného do vaší mysli Zlým. 

Nevěříte, že Já vás ochráním? Nevíte, že přijímáte-li milosti, které vám dávám ku pomoci 
přestát bolest odmítnutí, že jsou bezvýznamné, má-li přijímající duše výhrady či pochyby? Já 



vás nemohu naplnit silou, odvahou a darem Ducha Svatého, když se krčíte a schováváte. 
Musíte být otevření mému volání, mé lásce, mým darům. 

Pečeti v Knize Zjevení se již otevřely. Teď když se otevřely, oheň bude bojovat s ohněm. Tak 
jako propuká oheň nenávisti, když se šelma připravuje, tak bude oheň vylit na zemi mým 
Otcem. Tato válka nebude pouze duchovní. Země se bude otřesena, rozštěpena a oheň ji 
spálí, neboť můj Otec koná tresty, aby mohl zdržovat činnost zlé skupiny. 

Moci mého Otce by se měli obávat ti, kdo slepě následují lži, jež jsou uvaleny na svět Zlým. 
On oplatí každý váš zlý skutek – vědomý či nevědomý – když vzdáváte poctu nepříteli Boha. 
Moc daná mým Dvěma svědkům – křesťanské církvi a Izraeli – znamená, že ohněm 
vycházejícím z jejich úst, budou šířit plameny Ducha Svatého. Tento oheň bude také svržen 
na nepřátele na zemi a ty, kdo pronásledují tyto Dva svědky. Nepodceňujte bitvu o duše, 
neboť bude děsivá pro ty, kdo popírají Slovo Boží. Ti kdo mu dostojí, budou ochráněni, aby 
jejich provolání Pravdy mohlo být předáno těm, kteří nemají ponětí, co postihlo lidstvo. 

Proto musíte přijmout mé milosti, aby vám daly sílu potřebnou k boji v mé armádě, abych 
mohl přinést konec zkaženosti. 

Váš Ježíš 
 
892. Bůh Otec: Bojte se, vy, co se stavíte proti mému Synu a proklínáte ho 
Neděle, 25. srpna 2013 v 18:00 
 
Má nejdražší dcero, předám světu veliký dar, kvůli této nejsvětější misi. Chystám se zachránit 
200 miliónů duší, bez váhání, bez ohledu na to, jak Mě urážejí a učiním tak příští týden kvůli 
utrpení spojeným s touto misí. 

K mému zásahu došlo na tvou žádost, má dcero, a Já budu pokračovat v rozdávání velkých 
darů v průběhu této mise. Ti, kteří Mě milují, budou trpělivě snášet pronásledování, kterému 
čelí a budou je snášet i nadále, protože je to mé přání. 

Ti, kdo tě pronásledují, má drahá maličká, protože pokračuješ v hlásání Božího Slova mého 
Syna, musí vědět toto. Démonizujete-li mého Syna, potrestám vás. Démonizujete-li jeho 
nejsvětější Slovo, a pak říkáte, že jste Boží děti, uvrhnu vás do pustiny. Nic nebude bránit 
mému proroku dokončit tuto misi. Nic. Zkoušejte, co chcete, neuspějete, neboť povedete 
boj, který nikdy nevyhrajete. Mé všemohoucí moci se nelze dotknout, manipulovat jí, nebo ji 
napadnout. Napadněte Můj Božský zásah k záchraně světa a pocítíte můj hněv. Budete 
zničeni. Bojte se, vy, co se stavíte proti mému Synu a proklínáte Ho. Vaše pýcha a 
neposlušnost budou vaším pádem. Varoval jsem skrze proroky dávných časů před následky 
nedbání mého hlasu. 

Teď dotahuji do konce počátek závěrečného náporu na lidstvo. Svolil jsem k poslední bitvě. 
Dal jsem Zlému poslední šanci zamořit ty, kdo jsou k němu přitahováni. Dělám to, aby díky 
milosrdenství mého Syna se duše vzepřely šelmě. Udělají to kvůli své věrnosti mému Synu. 
Ti, kteří neznají Mne či mého Syna, obdrží velké milosti, aby přijali spásu. Veškerá spása je z 
moci mého milosrdenství. Jen neústupná, zatvrzelá srdce zůstanou věrná šelmě. Všechny 
ostatní přitáhnu k sobě. Zajistím, aby se každé duši dostaly všechny možnosti k vykoupení se 
před mým Synem před Posledním dnem. 

Tato poslední mise byla vytvořena v nebi od počátku. Všichni andělé a svatí v jednotě pracují 
na přivedení všech Mých dětí zpět ke Mně, jejich milovanému Otci. Poslední cesta je teď. 
Všichni, kdo jdete s Mým Synem, zůstaňte v tomto čase blízko Něj. Nedokážete vydržet tuto 



bolestivou cestu, nebudete-li poslouchat co vám říká. Nenechejte se ovlivnit těmi, kteří 
budou dnem a nocí usilovat přinutit vás vrátit se zpět. Pokud to dovolíte, shledáte velmi 
těžkým znovu se sebrat. Bez mého Syna jste ničím. Jste ničím beze Mne. Dokud se nevzdáte 
všeho a nebudete následovat Pravdu, nikdy ji nenajdete. 

Pokuste se bránit Mně, svému Stvořiteli, předávat světu Pravdu, a srazím vás a váš nářek 
nebude k utišení. Pyšné a arogantní, co myslí, že znají víc než Já, uvrhnu do pustiny. 
Neuspějete, budete-li odporovat mému Slovu a popírat mou přítomnost, když se pokouším 
vás zachránit. 

Nevděční lidé, zbývá vám málo času. Poslechnete-li Mne, můžete ke Mně přijít, pouze však 
se připlazit s tváří k zemi a padnout v pokoře před mým Synem. Má mise dosáhla velmi 
nebezpečné fáze, kdy ti, kdo jsou nepřátelé mého Syna, vyvinou veškeré úsilí rozsápat ji na 
kusy. Může se zdát, že se tak stane, ale vězte, že tito mí nepřátelé mají velmi málo času a 
brzy, až Mi dojde trpělivost, už víc nebudou, protože nikdy nespatří mou tvář. 

Váš Otec 
Bůh Nejvyšší 
 
893. Farizeové zbičovali a zavraždili mnohé, než Mě nakonec ukřižovali  
Pondělí, 26. srpna 2013 v 20:20 

 
Má vroucně milovaná dcero, než jsem byl ukřižován, bylo o Mně vytvořeno mými nepřáteli 
mnoho nenávistných lží. Farizeové mnohokrát pořádali setkání, aby rozhodli, co se mnou. 
Nepřipustili by ani na minutu, že jsem byl poslán Bohem zachránit lidstvo. Jak ti mě 
nenáviděli. Jak křičeli a trápili Mé učedníky, které chytili. 

Farizeové zbičovali a zavraždili mnohé, než Mě nakonec ukřižovali. Jejich brutalita a 
zkaženost byly proti Božímu učení a nejsvětější Bibli. To je ale neodradilo, když Mě dopadli. 
Kázali by Boží Slovo, a vzápětí by ho popřeli – obojí současně. Nejen, že Mne odsoudili, ale 
prohlásili, že Bůh by nikdy takového Mesiáše neposlal. Dívali se spatra na pokorné a prosté 
lidi a ty, které měli za teologické ignoranty. Jejich nenávist ke Mně vyděsila mnoho prostých 
duší, které navštěvovaly chrámy. Ti, kteří se ptali, proč Mě farizeové odsoudili, byli také 
odsouzeni, protože si troufali zpochybnit jejich důvody mého zavržení. 

Když jsem chodil po zemi, kázalo mnoho falešných proroků a Já jsem byl považován za 
duševně chorého a nesnesitelného. Mnozí z těchto falešných proroků citovali z Knihy Genesis 
a dělali směšné závěry, které urážely Boha, a přesto byli tolerováni a byla jim věnována 
určitá pozornost.  

Přestože zázraky, které jsem vykonal, byly dosvědčeny, stejně neotevřeli své oči Pravdě, 
protože vidět nechtěli. Tehdejší kněží pronášeli mnoho veřejných proslovů, kde Mě odsoudili 
jako syna Satanova a varovali ty, kdo byli viděni v mé společnosti, že budou vyloučeni z 
chrámů. Odvrhli mě, protože nebyli schopni strávit můj prostý původ, a proto, že moje 
vzdělání neodpovídalo jejich náročným očekáváním. Proto usoudili, že není možné, abych byl 
Mesiášem. Domnívali se, že Mesiáš přijde z jejich vlastních řad. Proto nemohli vystát nic, co 
bylo spojeno se Mnou. Cítili se ohroženi mými slovy, která se jich, přestože Mě odmítali, 
týkala určitým způsobem, který nechápali. 

Nebyli připraveni na můj První příchod. Rozhodně nejsou připraveni na můj Druhý příchod 
dnes. Kdokoli, kdo si troufne říct, že je prorok, poslaný varovat Boží děti před mým Druhým 
příchodem, bude tolerován, dokud nezačne odhalovat Pravdu. Ale když se zjeví skutečný 



prorok a promlouvá Boží Slovo, on, nebo ona, bude nesnášen a veřejně odsouzen. Až uvidíte 
naprosté odsuzování, založené na neznalosti mých slibů, že přijdu znovu, a když nenávist 
bude tak prudká, že její pachatelé poruší Boží Slovo, budete vědět, že jsem to Já, koho 
nenávidí. Pouze Já mohu mezi hříšníky přitahovat takovou nenávist. Pouze můj hlas vyvolá 
takový odpor. 

Kdybych v tomto čase chodil po zemi, ukřižovali by Mě znovu. Ti, kdo tvrdí, že Mě milují a 
kdo vedou mé stoupence v křesťanské církvi, by byli bohužel první, kdo by vrazili první hřeb 
do mého Těla. 

Pamatujte, že nikdo není hoden postavit sebe přede Mne. Žádný z vás není oprávněn veřejně 
odsuzovat mé Slovo, když Mě nezná. Vy, kteří Mě odsuzujete, když se pokouším naplnit 
poslední smlouvu mého Otce, nemáte trochu studu. Vaše pýcha se Mi hnusí. V mých očích 
jste odsoudili své vlastní duše. Nenaučili jste se o Mně nic. Nevěříte v Písmo svaté, protože 
popíráte, že můj Druhý příchod se uskuteční. 

Poslední den budete vyzváni spočítat duše, které jste Mi ztratili. V ten den, kdy budete křičet 
o mé milosrdenství, nebudete schopni podívat se Mi do očí. 

Váš Ježíš 
 
894. Pro všechny zlé skutky války a teroru je Bůh odvrhne a usmrtí 
Úterý, 27. srpna 2013 v 23:45 

 
Má vroucně milovaná dcero, svět je před počátkem utrpení strašné války a šířící se nenávist 
zanítí mnoho národů. Ve většině zemí se projeví nepokoje a rozdělení a lidé poznají, že časy 
se neuvěřitelně změnily. 
 
Bude pociťována hluboká, znepokojující úzkost a lidé zjistí, že je těžké poznat, komu věřit. 
Takto Satan zamořuje Boží děti, že je rozeštve proti sobě. Jen ti, kdo věří v pravého Boha, 
najdou útěchu, neboť budou vědět, že jejich víra a láska ke Mně je udrží silnými. 
 
Musíte se usilovně modlit, aby přicházející klam, příčina mnoha válek, ukázal, co je zač – 
pokus přivodit hluboké rozdělení a nenávist s úmyslem ovládat. Můj Otec potrestá 
utlačovatele způsobující chaos a bolest nevinným. Mohou mnohé zmrzačit a zabít, ale pro 
svou zlobu budou sraženi mým Otcem. 
 
Ti, kteří věří, že mohou vyvolat válku a ohlupovat svět, nedostanou mnoho času, aby se 
vychloubali svými strašnými činy. Jejich osud je zpečetěn. Zásah rukou Boha bude viděn 
v každé části světa. Pro všechny zlé skutky války a teroru je Bůh odvrhne a usmrtí. 
 
Válka vyvolaná rukou člověka ničí život těla. Trest mého Otce ukončí život duše nepředáním 
daru spásy. 
 
Váš Ježíš 
 
895. Matka Spásy: Za úsvitu Posledního dne bude slyšet mocný hlas trubky po 
celém světě 
Středa, 28. srpna 2013 v 20:00 
 
Mé děti, dovolte mi, abych vás objala, protože nadále snášíte urážky určené mému Synu, 
kterých jste svědky. 



 
Když slyšíte tato svatá poselství a učíte se jim porozumět, mnoho z vás pak vyráží kupředu 
s velkou odvahou, varovat svět o blížících se časech, aby Bůh mohl připravit svoje děti na 
Nový ráj. 
 
Musíte pochopit, že budete nenáviděni kvůli vaší práci pro mého Syna. Mnohými nebudete 
přijati a jako výsledek zakusíte bolest a ponížení. Na každém kroku budete čelit nějaké 
překážce, protože kráčíte ve stopách mého Syna. 
 
Nikdo z vás to nebude mít lehké, dokud s klidnou odevzdaností nepřijmete, že se to dá 
čekat. Dokonce i ti, kteří následují mého Syna, ale nepřijmou tato poselství, vám budou 
bránit a pronásledovat vás v jeho jménu.  Neuvědomují si, že když se chovají s takovou 
nenávistí, urážejí mého Syna.  
 
Musíte přijmout, že když můj Syn dá o sobě vědět, jeho slova budou napadena a přispějí tak 
k velkému rozdělení. Když pochopíte, proč čelíte takovým útokům a proč jste trestáni za 
promlouvání k světu jeho jménem, pak vám přijde tato práce jednodušší. 
 
Pronásledování bude, bohužel, pokračovat až do dne jeho Druhého příchodu. Prosím, pro 
Něho, přijměte tyto zkoušky z lásky k Němu a vzdáte tak tímto utrpením velkou poctu Bohu, 
díky tomuto utrpení. Žádná část tohoto utrpení se nepromarní, protože když bude přijata 
s láskou k Ježíši, poráží Zlého, protože oslabuje jeho plán na zničení lidstva. 
 
Odpusťte prostým duším, které zabraňují této misi. Ignorujte krutosti, které musíte vydržet 
ve jménu mého Syna. Přijměte, že pokud vás nenávidí, protože milujete mého Syna, že jste 
ve velké Boží přízni. 
 
Odpusťte posvěceným služebníkům, kteří vám nedovolují hovořit o Knize Pravdy. Nechápou 
závažnost Božího plánu, připravit lidstvo na nový začátek, protože oni sami nejsou 
připraveni. Mnoho z nich dělají, to co dělají, pro lásku k mému Synovi. Nechtějí ublížit. Prostě 
nevidí, protože vidět nemohou. 
 
Modlete se, modlete se, modlete se, aby mně, vaší Matce, byla dána moc pomoci vám 
vydržet tuto cestu, aniž byste se vzdali, do příchodu Posledního dne. Za úsvitu Posledního 
dne bude slyšet mocný hlas trubky po celém světě. Zazní přesně tak, jak byste čekali, že 
bude znít a bude následován zpěvem sboru andělů. Bude slyšen v každé zemi, v každém 
městě, městečku, vesnici – všude. Potom ty, mé dítě, jako sedmý anděl, prohlásíš, že přišel 
můj Syn. Obloha zezlátne a brzy nato spatří zázrak každý muž, žena a dítě – každý hříšník. 
Můj Syn se zjeví v oblacích, stejně tak jak odešel. Pak z nebe sestoupí Nový Jeruzalém - nový 
začátek pro všechny, kdo přijali Boží milost. 
 
Vaše milovaná Matka 
Matka Spásy 
 
896. Musíte se modlit za jejich duše, protože je prodali 
Čtvrtek, 29. srpna 2013 v 23:53 
 
Má vroucně milovaná dcero a vy, kteří se svědomitě modlíte mé modlitby modlitební 
kampaně, vězte, že přináším světu úlevu od nástrah démona. 
 
Starý had padá, klopýtá a ztrácí moc, když se každý den snažíte modlit mé modlitby 
modlitební kampaně. A zatímco čas velkých zkoušek jde dál, vaše modlitby zvrátí mnoho 



z plánů zednářských sil ve světě, navržených k vyvolání chaosu a ovládnutí slabých 
a zranitelných. Pouhá jediná modlitba modlitební kampaně, kterou se modlíte z hloubi srdce, 
Mi stačí ke zničení moci arogantních politických vůdců, nemajících svědomí. 
 
Sobectví je prokletí a překážkou ve schopnosti člověka žít v harmonii a míru. Posedlost 
osobními ambicemi nepřináší nic než rozdělení, jak se člověk snaží ovládnout ty, o nichž si 
myslí, že je potřebuje k tomu, aby získal víc. 
 
Vy, kteří slepě posloucháte příkazy těch, co zastávají pozice moci a vedou vás k páchání činů 
odpudivých v očích Boha, a vy to víte, pak i vy budete shledáni stejně vinnými, jako jsou ti, 
kteří vás svádí k páchání takového zla. Vy, muži a ženy, jejichž moc nad ostatními byla 
získána díky úplatným činům a jiným nepoctivým prostředkům, budete mít hodně co dělat, 
jestli se chcete radovat z mého nádherného království. 
 
Sobce a pyšné přivedu k pádu. Mrštím s vámi o zem, dokud se nestanete tak pokornými jako 
ti, které jste pošlapali. 
 
Vyříznu srdce těm zatvrzelým a tvrdošíjným duším, které nehledí na potřeby druhých, kromě 
svých vlastních. Naučí se, že nedokážou-li milovat, tak ani oni nebudou milováni. Tyto ubohé 
duše, které byly před vámi ve světě všemožně vyvyšovány, jsou oběti Satana. Místo potlesku 
jejich vychloubačnosti a přijímání jejich nenasytitelné potřeby veřejného obdivu, se musíte 
modlit za jejich duše, protože mnozí je prodali. 
 
Musíte chovat ve vašich srdcích mnoho duší ve vlivných pozicích, včetně těch v politice, světě 
hudby, médiích, zábavním průmyslu a ve finančnictví, protože mnozí se stali otroky sebe 
samých a svých potřeb, které slouží jen jejich smyslnosti a touhám. Zamořují nevinného, 
který je napodobuje a kopíruje jejich životní styly, které je oddělily od Boha. 
Já, Ježíš, zavrhuji svět falešných idolů, vytvořený těmi, kteří nechtějí nic než moc, bohatství 
a možnost ovlivňovat jiné. 
 
Rozšíření ateismu bylo způsobeno lidskou pýchou na své vlastní schopnosti. Bylo způsobeno 
lidskou vírou, že smrtelný člověk, díky daru lidské inteligence, má všechny odpovědi na 
skutečný smysl vašeho života na zemi. 
 
Mladé duše jsou pro Mne ztracené, protože zbožňují falešné idoly v podobě světských věcí, 
módy, hudby a světa zábavy. Není to proto, že se nesmí těšit ze života – protože to Mi činí 
potěšení – je to jejich nedostatek lásky ke Mně a jejich vlastní těla, co Mě trápí. Narodili se 
čistí a dokonalí. Jejich těla jsou darem nebes. Znesvěcují svá těla a nestydí se provádět 
obscénní činy, aby k sobě přitáhli nevinné duše. Mnozí z těch, s takovou mocí, prodali své 
duše za talent inspirovaný ďáblem. Jediným důvodem, proč dostali takové dary, bylo 
poskytovat světu potěšení, jako talent daný jim Bohem. Ale Satan pokoušel mnohé a slíbil 
jim výměnou za jejich duše nádherný a zářný život bohatství, pochlebování, slávy a potěšení. 
Když tyto dary dostali, použili je k zamoření dalších duší. A tak to pokračuje, dokud se 
milióny jiných duší nestanou otroky Satana. Mnohé duše, které následují falešné idoly, jsou 
přitaženy k drogové závislosti. Nemají stud, skromnost, ani skutečnou vzájemnou lásku, jak 
se každý pokouší soupeřit o větší pozornost. 
 
Tak mnoho času je promarněno v bitvě o vlastní slávu, vyvolanou chorobnou láskou sebe 
sama, kde Bůh nemá vůbec žádnou úlohu v jejich životech. Mnozí z nich Boha otevřeně 
odmítají skrze znesvěcení svatého kříže – tak málo studu mají. Vězte, že by podstoupili 
strašný osud, kdybych nezasáhnul. Tito jsou právě jen jedna skupina ztracených duší, které 



sesbírám, a pak jim poskytnu dar spásy, kvůli vašim modlitbám, moji milovaní následovníci. 
Vezmu je touto speciální modlitbou do mého útočiště. 
 
Modlitba modlitební kampaně (117):  
 
Za ty, kteří prodali své duše 
 
"Nejdražší Ježíši, zasvěcuji Ti duše (uveďte je zde) a všechny, kteří vyměnili své duše za 
cenu věhlasu. 
 
Zbav je jejich nákazy. Odvrať je od hrozby Iluminátů, kteří je pohltí. 
 
Dej jim odvahu, aby beze strachu unikli z tohoto zlého otroctví. Vezmi je do své náruče 
milosrdenství a uveď je do stavu milosti, aby mohli stanout před Tebou. 
 
Svým božstvím mi pomoz, skrze tuto modlitbu, vyvléct Satanovy adoptované duše ze 
zednářství. Osvoboď je z okovů, které je svazují a které budou mít za následek strašlivá 
muka v komorách pekla. 
 
Pomoz jim skrze utrpení vybraných duší, skrze mé modlitby a skrze tvé milosrdenství, být 
v přední řadě, připraveni vstoupit do bran nové éry pokoje – do Nového ráje. Úpěnlivě Tě 
prosím, osvoboď je ze zajetí. Amen." 
 
Váš Ježíš 
 
897. Všude zavládne velká radost. Potrvá 100 dní. 
Pátek, 30. srpna 2013 v 20:24 
 
Má vroucně milovaná dcero, prosím, postarej se, aby moje proroctví slyšel každý národ a 
mohl se připravit na nádhernou, obnovenou zemi – Nový ráj. Každé Boží dítě má právo na 
své dědictví a musíte začít plánovat na tento Velký den, jako byste se připravovali na velikou 
svatbu. 
 
Volám k židům, muslimům a křesťanům, stejně jako ke každému jinému vyznání, aby Mě 
nyní poslouchali. Nikdo z vás nebude nedotčen zkažeností antikrista. Pokud se ale připravíte 
už teď přijetím Pečeti živého Boha a jejím uchováním ve svých domovech, budete imunní 
vůči utrpení, která způsobí světu. 
 
Když je vám Slovo Boží, Slovo Pravdy, dáváno na vědomí, musíte se zastavit a naslouchat, 
protože vás povede k branám nového nebe a nové země. Nový ráj čeká a bude domovem 
miliardám duší, včetně těch, které zůstávají v očistci a v nebi. Sjednotím všechny, jejichž 
srdce jsou otevřená Božímu vedení, kteří cítí lásku mého milosrdenství. 
 
Prosím, nebojte se toho dne, protože vám přinese velké štěstí, mír a radost. Mé království 
vás ohromí svou neuvěřitelnou krásou. Mnozí z vás se bojí mých poselství, protože jste 
přesvědčeni, že Druhý příchod znamená smrt - konec. Ale to by byla nesprávná domněnka.  
 
Vy, kteří ke Mně přijdete ochotně, bez podmínek, s pokorou a láskou, nezakusíte bolest 
fyzické smrti. Místo toho se v mžiku oka najdete ve vašem novém okolí. To vás zprvu vyleká 
a rychle se rozhlédnete kolem, abyste vyhledali své milované. Zachráním tak mnoho duší, že 
budete se svými rodinami, včetně těch, které milujete a kteří jsou už se Mnou v nebi a těch, 
které uvolním z ohňů očistce. 



 
Všude zavládne velká radost. Potrvá 100 dní. Můj Nový ráj bude mít jen jedno náboženství, 
Nový Jeruzalém, kde budu denně uctíván. Všichni budou jednotní se svatou vůlí mého Otce. 
Bude zde dvanáct národů, ale jen jeden jazyk, protože nedovolím rozdělení. 
 
Ustanovím vůdce, a v každém národu bude dostatek jídla, vody, domů nebo života. Nebude 
smrti, protože všem, kdo vejdou, daruji věčný život. Všechny národy budou spolupracovat 
v šíření Božího Slova, a štěstí, které není možné dosáhnout dnes na zemi, bude jedním 
z největších darů, které vám nabídnu. Budete velmi milováni a vy budete milovat Mě, stejně 
jako Já miluji vás. 
 
Mnozí potkáte generace vašich rodů, jdoucí staletí do minulosti. Generace budou pokračovat, 
a tak uvidíte vaše syny a dcery ženit se a vdávat, a plodit dokonalé děti Boží – každé 
požehnané velkými milostmi. Bude ustanovena hlava mé církve a její jméno je Petr, protože 
jsem slíbil, že zformuje mou církev na zemi. A tak v Novém ráji bude v čele mé církve. 
 
Ó, kdybych vám jen mohl ukázat, co je před vámi, vytryskly by vám slzy radosti a drali byste 
se k branám. Tak vás všechny prosím, ignorujte pokusy zastavit vás ve snaze o věčný život. 
Ignorujte ty, kteří vám říkají, že neexistuji. Nevěřte těm, kdo užívají mé svaté Slovo, aby vás 
přesvědčili, že to nejsem Já, kdo k vám hovoří skrze tato poselství. 
 
Musíte bojovat za všechny, aby vám bylo dáno toto nádherné dědictví, protože nikdo nemá 
právo upřít jinému toto velké dědictví, které náleží každému, bez ohledu na to, jak zčernalé 
mohou být jejich duše. Dávám vám tyto nástroje, abyste Mi přivedli duše na celém světě, 
abychom společně mohli zničit dílo Satana a rychle se přemístili do nového světa. 
 
Můj pokoj budiž s vámi. 
 
Váš Ježíš 
 
898. Mnozí z vás, kteří říkáte, že Mi sloužíte, nejste sto postavit se a prohlásit se 
za Božího služebníka  
Sobota, 31. srpna 2013 v 21:45 
 
Má vroucně milovaná dcero, před časem jsem vám všem řekl, zasaďte semena, abyste 
nakrmili sebe a vaše rodiny během pronásledování. Říkám vám to z jistého důvodu. Musíte 
zasadit, byť jen pár semen – čistých semen, neupravených člověkem. Já pak rozmnožím 
plody, které přinesou a všichni budou mít dost jídla, až svět zažije hladomor. Tyto dny nejsou 
daleko a přijdou z mnoha důvodů. 
 
Plodiny budou kontaminované zásahem chamtivých farmářů. Výsledná úroda nebude vhodná 
k jídlu. Kvůli válce bude jen málo mužů na obdělání půdy. A potom bude oheň vylit do čtyř 
koutů země a všechno se stane neplodné. Tyto hrozné zkoušky budou způsobeny rozšířením 
zla, ale mnoho lidí přežije, budou-li Mi důvěřovat. Musíte se teď připravit, jakoby se blížila 
válka a jídlo bylo na příděl. Zásobte se množstvím vody, protože vše, co uchováte, vám 
rozmnožím. 
 
Prosím, nemyslete si, že vás žádám, abyste opouštěli své domovy, protože to není nutné. 
Trochu příprav a vzájemné pomoci je vše, co je potřeba. Má drahocenná Krev pokryje 
všechny, kdo věří v mé Varování lidstvu, protože čas otevření třetí Pečeti bude následován 
časem války.  
 



Tolik lidí bude ignorovat Boží Slovo, obsažené v Knize Zjevení. Tak mnoho vůdců a 
posvěcených služebníků v mých církvích nereaguje na mého proroka, stejně jak to dělali před 
potopou. 
 
Volám teď k mým posvěceným služebníkům. Komu věříte? Mně, svému Ježíši, nebo blábolům 
těch, co tvrdí, že jsou experty v teologii, ale Pravdu neznají? Probuďte se. Pečeti se odlamují.  
Vaší povinností je pomáhat Mi zachraňovat duše, ale nezůstali jste bdělí k mému volání. Řekl 
jsem vám, že přijdu jako zloděj v noci. Až ten den přijde, bude příliš pozdě pro duše, které se 
nepřipravily. 
 
Čas zvuku polnic k oznámení jejich odsouzení přijde rychle, ne však dřív, než budou Pečetě 
odlomeny. Co potom? Probudíte se a budete Mne v té fázi následovat, nebo Mi svým 
váháním způsobíte další ztrátu duší? Zatímco budete čekat na ostatní, až ukážou cestu? 
 
Musím vám připomenout, že vaší úlohou je zachraňovat duše. Máte tak činit během svého 
života v mé službě a neustupovat pyšným a namyšleným, pokoušejícím se překroutit Mé 
učení. Mnozí z vás v mé církvi nechápou pojem mého Nového ráje a opomíjeli připomínat 
Božím dětem Můj slib. Musíte jim připomínat Pravdu – o čase, před Posledním dnem.  
 
Tak mnozí z vás, ač laskaví, dobří, láskyplní a s upřímnou oddaností mé církvi na zemi, 
zapomínají na můj Druhý příchod. Co myslíte, že to je, a co jste se naučili? Kolik proroků by 
bylo třeba, aby vás přesvědčilo, že tento čas je téměř u vás? 
 
Kdy jste slyšeli, že Bůh neposílá své proroky připravit jeho děti na boj proti zkaženosti, která 
zamořuje lidskou duši? A co vám dává právo předpokládat, že Kniha Zjevení obsahuje lži? 
Popíráte mnoho z toho, co obsahuje a nediskutujete o tom. Proč? Nevíte, že to znamená, že 
popíráte Slovo Boží? 
 
Pokoušíte mou trpělivost. Můj hněv je velký. Vaše tvrdohlavé odmítání přijmout Můj dar 
zásahu k vaší přípravě, Mě uráží. Pronásledováním posvěcených služebníků, kteří Mě 
poznávají v těchto poselstvích, popíráte jiné dary spásy. Jste slepí a vaše nevědomost o mém 
učení a Božím Slovu, které je obsaženo ve svaté Knize mého Otce – Bibli – je ohromující. 
Říkáte, že Mi sloužíte, ale neznáte Mě, a tedy nevidíte. 
 
Když je vaše víra slabá, nemůžete Mi otevřít svá srdce. Otevřete-li Mi vaše srdce, budete 
schopni Mě jasně slyšet, neboť budete naplněni Duchem Svatým. Žel, mnozí z vás, kteří 
říkáte, že Mi sloužíte, nejste sto postavit se a prohlásit se za Božího služebníka. Zahanbujete 
Mě a zahanbujete mé jméno, když veřejně ponižujete vaše stádo v mém jménu. Přestupujete 
všechna Boží přikázání, když odsuzujete ty, kdo následují tato poselství, neboť vám nebylo 
dáno právo, abyste to dělali. Vaše láska k sobě samým bude mít přednost před láskou ke 
Mně, Ježíši Kristu a kvůli tomu už nejste více hodni, abyste Mi sloužili. Jste příliš pyšní, než 
abyste stáli před mým trůnem. 
 
Váš Spasitel 
Ježíš Kristus 
 
899. Vybral jsem si dvanáct prostých mužů, nevzdělaných a neznalých Písma 
svatého, kteří byli chudí rybáři 
Neděle, 1. září 2013 v 11:08 
 
Má vroucně milovaná dcero, když jsem chodil po zemi a vstupoval do Božích chrámů, abych 
odhaloval Pravdu, bylo se mnou nejdříve zacházeno s trpělivostí. Mnoho kněží bylo 



ohromeno Mnou a tím, co jsem znal, skromný Syn tesaře. A tak pozorně poslouchali, když 
jsem vysvětloval víc, než by se očekávalo od nich, jak bylo stanoveno v Knize mého Otce. 
 
Od svých dvanácti let jsem věděl, jaká byla má mise a začal jsem zvolna, neodhalujíc příliš 
mnoho, dokud nepřišel ten správný čas.  Věděl jsem, že musím svět připravit na příchod 
Spasitele. V krátkém čase jsem také poznal, že církev mého Otce na zemi Mě odmítne a 
řekne, že jsem podvodník. 
 
Vybral jsem si 12 prostých mužů, nevzdělaných a neznalých Písma Svatého, kteří byli chudí 
rybáři. Proč jsem to udělal? Věděl jsem, že poznání, které jim předám, bude přijato tak, jak 
bylo. Bez jakékoli předchozí znalosti Písma svatého by proto neporovnávali má učení s 
Písmem svatým a důkladným zkoumáním by se v nich nesnažili najít chybu. To by 
znamenalo, že by mnoho z nich nesebralo odvahu šířit Pravdu. V církvi vysoce postavení se 
jim posmívali a tvrdili, že ti neznalí muži nebyli hodni, aby si je Bůh přes ně vybral, aby šířili 
jeho svaté Slovo.  
 
Jistě, s jejich duchovním vzděláním a pozicí v Boží církvi, by si Bůh vybral svou církev k 
prorokování dobrého Slova. Nedokázali pochopit, že si Bůh vybírá pouze pokorné a 
nevzdělané, a to proto, že se nepřou. Nezpochybňují a nemají strach z odmítnutí, neboť 
neznají nic lepšího. Mějte na paměti, že Bůh si nevybírá ty, kteří se vyvyšují nad jiné. Tak by 
tomu nikdy nemohlo být. 
 
Proto jsi ty, Má dcero, nejvíce nenáviděna v mé církvi na zemi. Proto trhají na kousky má 
poselství a zesměšňují je. Proto se ti posmívají, protože tě nepovažují za hodnou šířit mé 
svaté Slovo. Jak mě trápí. Nenávist, kterou uvidíš, bude ovlivněna zejména katolickou církví. 
Nikdy nepřijmou, že může být poslán prorok, který nemá znalosti nejsvětější Bible nebo 
mých učení. Řeknou, že šíříš kacířství. Říkají to proto, že jsou tak vzdáleni od mých učení, že 
začali věřit svým vlastním lžím. Věz, že můj prorok pro konec časů byl poslán, nikoli vybrán, 
neboť tak to nemohlo být, protože tato poslední mise byla vytvořena mým Otcem, který 
posílá pouze svoje vlastní. 
 
Varuji ty, kteří se Mi posmívají znevažováním těchto poselství - mého svatého Slova, musíte 
ke Mně přijít, teď, při svaté adoraci, ihned, každý den, dokud neuslyšíte můj hlas. Pouze pak 
vás mohu vzít a ukázat vám, co od vás potřebuji v tomto rozhodujícím čase vaší služby Bohu. 
 
Váš Ježíš 
 
900. Vy, kdo se Mi teď posmíváte, protože odmítáte má poselství, skutečně 
věříte, že bych rozdělil svou církev? 
Neděle, 1. září 2013 v 17.05 
 
Má vroucně milovaná dcero, konečně Mi vzdáváš díky, za tuto velice těžkou misi. Vím, kolik 
bolesti ti působí hlásání Slova Božího, protože to vyvolává mnoho zloby mezi těmi, co si 
namýšlejí, že jsou elita. 
 
Má dcero, věz, že i když ti poskytuji laskavosti, budeš vždy kráčet sama a skončíš v pustině, 
stejně jako proroci před tebou. Pošlu ti někoho na pomoc, ale stále budeš osamocena. Ale 
vždy ti budu nablízku, když tě vlci budou štvát. 
 
Řekni těm, kdo se nazývají mými skutečnými následovníky, kněžími a svatými služebníky, 
toto: Vždy uslyším hlasy malých, slabých, pokorných a čistého srdce. I když jsou vystrašeni z 
mých poselství, vždy upřednostním ty, kdo Mě skutečně milují. O kom teď mluvím? Mám na 



mysli ty, kteří nikdy nezapomněli, co jsem jim řekl. Neste můj kříž, následujte mě, ale 
připravte se, neboť prohlašujete-li Slovo Boží bez zlé vůle, budete trpět mou bolest. Bez 
ohledu na to, jak si myslíte, že je nynější svět civilizovaný, budete nenáviděni, když 
povstanete ze vzdoru proti těm, kdo mě nesnášejí. Když nenávidí Mě, vás ukřižují. 
 
Naslouchám tichým. Žehnám těm, kteří provádějí mé jasné instrukce pro vás, milovat 
ostatní, nehledě na to, jak vás trápí. Ti z vás, kdo mě odmítají skrze tato poselství, nesmí 
kvůli svým pochybám šířit nenávist proti komukoli v mém jménu. Já Ježíš Kristus vám teď 
říkám, že přišel ďábel vyhlásit svůj konečný útok proti všem Božím dětem. Ti z vás, kteří Mi 
odmítnou naslouchat, propadnou kouzlu jeho oddaných služebníků.  
 
Cožpak nevíte, že má církev bude napadena Satanem, a že všechno to bylo předpověděno? 
Moji nepřátelé budou chodit mezi vámi a vy stále nepřijímáte, že bych to dovolil. Vězte, že 
bitva o Armageddon se skládá ze dvou stran. Z těch, kteří věří v Boha a následují Slovo Boží 
a Zlého, jeho armády a všech, které podvádí. Satan podvede mnohé v mé církvi a jen ti, kteří 
zůstanou bdělí, a budou si dávat pozor na chyby v učení, budou schopni odolat svodům. 
Svádění je ten nejmocnější nástroj používaný podvodníkem. Klame tím, že zdánlivě hlásá 
Pravdu. 
 
Naléhám na ty ubohé duše, které Mě milují a které zůstanou věrné mé církvi na zemi, aby 
poslouchaly. Musíte zůstat věrni mé církvi a přijmout kázeň, když vaši nadřízení zůstanou 
věrní tomu, co jsem dal světu, skrze svou smrt na kříži. Čas volby se blíží. Ohavnost se ještě 
nestala, ale až uvidíte tyto omyly, které jsou proti mému učení a mému daru svátostí, 
odejděte. Ten den je blízko. Pak se musíte scházet a pokračovat v následování pravidel mé 
církve, jak vám byly dány Petrem. 
 
Vy, kdo se Mi teď posmíváte, protože odmítáte má poselství, skutečně věříte, že bych rozdělil 
svou církev a žádal po vás popření mých učení? Vyčkejte do dne, kdy budete vyzváni 
přísahat věrnost lžím ve jménu mé svaté církve na zemi, než zavrhnete mého proroka. Pouze 
z lásky k vám, tak mocné, vás neodvrhnu a nedovolím, abyste byli pohlceni démony. 
 
Váš Ježíš 
 
901. Nevíte, že je Mi v tomto čase vzdálená celá generace mladých lidí? 
Pondělí, 2. září 2013 v 18:45 
 
Má vroucně milovaná dcero, jak narůstá zloba proti těmto mým proroctvím, daných světu k 
přípravě vás všech na můj Druhý příchod, věz toto. Tato mise má jeden cíl. Tím je záchrana 
všech duší – všech, kteří dnes žijí. Nezáleží na tom, jak hrubá je úroveň kritiky vystupňovaná 
proti tobě, má dcero, protože Já směřuji kupředu, neúnavně, dokud nebude můj úkol 
dokončen. Žádný člověk Mě nezastaví od záchrany duší, protože rozdupu všechny, kdo si 
troufnou postavit se Mi do cesty, abych mohl zachránit ty duše, které ztratily mou přízeň. 
 
Nevíte, že kvůli pohanství, které zachvacuje zemi, a slabosti víry mezi věřícími, je Mi v tento 
čas vzdálená celá generace mladých lidí? Má mise se soustředí na takto postižené mladé 
duše, kterým bylo ve většině případů odepřeno jakékoli povědomí o Mě, Ježíši Kristu. Protože 
je jich tak mnoho, v každém národu, musím je oslovit jakýmkoli způsobem, který co nejlépe 
získá jejich pozornost. 
 
Pamatujte, že křesťané mezi vámi, kteří byli od malička živení Slovem Božím, jsou 
požehnaní. Proto máte povinnost modlit se za ztracenou generaci. Prosím, žádám vás, abyste 
se modlili za tyto mladé duše tuto modlitbu modlitební kampaně: 



 
Modlitba modlitební kampaně (118):  
 
Za ztracenou generaci mladých duší 
 
"Drahý Ježíši, dovolávám se Tvého slitování pro ztracenou generaci mladých duší. 
 
Ty, kdo Tě neznají, zahrň darem vidět. 
 
Ty, kdo Tě znají, ale ignorují, přitáhni zpět ke tvému milosrdenství. 
 
Prosím, dej jim brzy důkaz tvé existence a přiveď je k těm, kteří jim mohou pomoci a 
povedou je k Pravdě. 
 
Naplň jejich mysl a duše touhou po Tobě. 
 
Pomoz jim rozpoznat prázdnotu, která v nich je, protože necítí tvou přítomnost. Prosím Tě 
snažně, drahý Pane, neopouštěj je a daruj jim ve své milosti věčný život. Amen." 
 
Jak toužím oslovit tyto mladé duše a obejmout je svými svatými pažemi, abych jim pošeptal 
do uší slova útěchy a dal jim pokoj duše. Jsou moji a bez nich by byl Nový ráj bez těch, po 
kterých prahnu nejvíce. Pomozte Mi je zachránit. 
 
Váš Ježíš 
 
902. Váš život je jen pouhý letmý okamžik celého vašeho bytí. Jste v exilu. 
Úterý, 3. září 2013 v 16:45 
 
Má vroucně milovaná dcero, mou největší touhou je oslovit všechny lidi po celém světě, kteří 
Mě vyjmuli ze svých životů, aby se ke Mně vrátili. Mnoho duší, které se nechaly svést 
představou, že Bůh možná skutečně neexistuje, se rozhodli zapomenout na Mne, svého 
milovaného Ježíše. Trápím se pro tyto ubohé, zmatené lidi, protože je vroucně miluji a chybí 
Mi jejich společnost. 
 
Pokud jste ode Mne zbloudili a je pro vás obtížné skloubit vnímání moderního rychle 
plynoucího světa s prostou vírou ve Mě, Ježíše Krista, pak Mi dovolte vám pomoci to 
pochopit. Jste ode Mne odděleni hříchem. Jakmile hřích zkazí vaši duši, snáší se na ni 
temnota a ta ztěžuje přijetí Božího Světla. Když se to stane, vaše srdce ztvrdne. Pak se zapojí 
váš intelekt a tehdy chybně uvěříte, že by Bůh nemohl existovat, protože logika říká, že 
nemůže. 
 
Váš život je jen pouhý letmý okamžik vašeho bytí. Jste v exilu. Pravda leží v budoucnosti, kdy 
konečně přijdete domů k Bohu ve svém přirozeném stavu. Vím, jak je těžké pro člověka 
zůstat Mi nablízku, když čelí tolika rozptýlením, pokušením a temnotě na zemi. 
 
Když cítíte, že nejste schopni vnímat mou přítomnost nebo lásku, chci, abyste se modlili tuto 
modlitbu modlitební kampaně (119):  
 
Cítit Ježíšovu lásku 
 
"Ježíši pomoz mi, jsem tak zmatený. 
 



Mé srdce není schopné se Ti otevřít. 
 
Mé oči Tě nedokážou vidět. 
 
Má mysl Ti je uzavřena. 
 
Má ústa Ti nedokážou vyslovit slova útěchy. 
 
Má duše je zahalena temnotou. 
 
Prosím, slituj se nade mnou, ubohým hříšníkem. 
 
Jsem bezmocný bez tvé přítomnosti. 
 
Naplň mě svými milostmi, abych měl odvahu oslovit Tě a prosit o tvé slitování. 
 
Pomoz mi, svému ztracenému učedníku, který Tě miluje, který už ale necítí lásku pohnout 
své srdce, abych pochopil a přijal Pravdu. Amen." 
 
Není lehké být se Mnou v jednotě. Musíte vytrvat, dokud neucítíte moji přítomnost ve své 
duši. Zavolejte Mě a Já přiběhnu a obejmu vaši ubohou nešťastnou duši a vezmu vás a 
povedu vás k vaší věčné spáse. Bez ohledu na vaše činy, se nesmíte nikdy bát Mě zavolat. 
Odpovím každému hříšníkovi, nehledě na to, kdo jsou. Ani jeden jediný z vás není beze 
skvrny hříchu. Očekávám vaše zavolání. 
 
Váš Ježíš 
 
903. Přináším dary postupně, v závislosti na čistotě duše 
Středa, 4. září 2013 v 18:00 
 
Má vroucně milovaná dcero, živý Bůh, přítomný v pokorných duších, se stane zřetelnější, jak 
bude můj nový dar vyléván v tento čas na všechny živé na světě. 
 
Přináším dary postupně, v závislosti na čistotě duší. Mí následovníci v každé církvi celého 
světa pocítí nové oživení své lásky ke Mně, jakmile je zahrnu zvýšeným pochopením mého 
slibu Druhého příchodu. Můj dar bude znamenat, že budou schopni vidět skrz pavučiny 
temnoty, jak Pravda začne dávat smysl. Budou vědět, že k nim hovořím, protože budou cítit 
moji přítomnost ve svých srdcích. Budou požehnáni znalostí, darovanou jim mocí Ducha 
Svatého, aby se patřičně připravili na můj Druhý příchod. 
 
Mé následovníky povede Duch Svatý a ti Mě nezradí, ani nepřijmou rouhání, předávaná jim 
v mém jménu. Proto se teď mé Slovo bude šířit mnohem rychleji a Duch Svatý brzy vytvoří v 
jejich duších touhu po Velkém dnu, kdy zazní poslední polnice, aby oznámila můj příchod. 
 
Nebojte se, mí milovaní následovníci. Jsem s vámi, i když trpíte. Brzy se rozrostete ve velkém 
počtu a to vám dodá důvěru zůstat Mi věrni. 
 
Váš Ježíš 
 
904. Matka Spásy: Každá jednotlivá svátost bude změněna k nepoznání 
Čtvrtek, 5. září 2013 v 09:35 
 



Mé dítě, když vložili trnovou korunu na svatou hlavu mého Syna, nebylo to jen proto, aby Mu 
způsobili hrozná fyzická muka, bylo tím učiněno oznámení. Bylo provedeno jako symbolické 
gesto. Když ho zesměšňovali, tak řekli, že tohoto muže, který říká, že je hlavou církve a sám 
sebe nazývá Mesiášem, nebudou trpět. Zneuctili hlavu církve, když Ho korunovali a zneuctí 
Ho znovu během této doby. 
 
Nepostačí, že nepřátelé Krista ovládnou církev mého Syna zevnitř - zneuctí jej mnoha 
způsoby. Změní hostie svatého přijímání změnou pravého smyslu podstaty, čím eucharistie 
je. Řeknou, že nejsvětější eucharistie představuje lidstvo a že je znamením nového splynutí – 
sdružení všech lidí v jedno společenství v Božích očích. Vám, moje děti, napovídají, že všichni 
jste ve vzájemném souznění a to že je důvod k oslavě. 
 
Svaté přijímání je Tělo Kristovo a jeho skutečná přítomnost. Nemohou to být dvě rozdílné 
věci. Přesto ten význam překroutí, všechno co vám zbude, bude nakonec kousek chleba, 
protože až znesvětí oltáře a nejsvětější hostii, přítomnost mého Syna ustane. 
Každá jednotlivá svátost bude změněna k nepoznání. Tak lstiví budou nepřátele mého Syna, 
že svaté obřady budou vypadat, jakoby se změnily jen drobně. Svátost zpovědi bude 
zrušena, protože šelma nechce, aby se duše vykoupila, protože by to bylo vítězství pro mého 
Syna.  
 
Děti, musíte mě stále prosit, abych se za vás přimlouvala, aby bolest těchto budoucích 
událostí byla zmírněna a čas zkrácen. 
Vaše milovaná Matka 
Matka Spásy 
 
905. Žádný z mých posvěcených služebníků nemůže nikoho odsoudit v mém 
jménu 
Čtvrtek, 5. září 2013 v 14:30 
 
Má vroucně milovaná dcero, jak málo z těch, kdo věří v Boha, nebo těch, kdo Mě přijímají 
jako Syna člověka, Mě skutečně milují. Říkají, že ano, ale mnozí nežijí podle mých učení. 
Nemůžete říkat, že Mě milujete, a pak odsuzovat ostatní. Nemůžete drsnými slovy ranit cizí 
osobu a současně tvrdit, že Mě milujete. 
 
Kdo mezi vámi je bez hříchu? Kdo z vás se vynáší přede Mnou a pak nemilosrdně mluví proti 
jinému? Nikdy nebudete moci mluvit v mém jménu, když budete pomlouvat jiného. Je to 
urážka Boha a vy, kdo se tak chováte, Mě urážíte. Vy, kteří zle mluvíte o druhých, když 
říkáte, že Mě bráníte, se jen ode Mne oddělujete. Přesto si myslíte, že vaše činy jsou 
ospravedlnitelné. Kdy jste si mysleli, že bych podpořil takové chování, a proč myslíte, že 
máte právo dělat tyto věci? 
 
Když jste zavázáni k mé službě, a pak mluvíte krutými slovy proti komukoli z Božích dětí, 
pácháte těžký hřích. Žádný můj svatý služebník nemůže nikoho odsoudit v mém jménu. 
Možná jste seznámeni s mými učeními – možná jste znalí všeho toho, co je obsaženo v Knize 
mého Otce, ale když v mém jménu pomlouváte jiného, odvrhnu Vás. Bude to stát mnoho 
pokání z vaší strany, abyste si znovu získali mou přízeň, a dokonce i pak, dokud Mě nebudete 
prosit o odpuštění, potrvá dlouho, než budete způsobilí stanout znovu přede Mnou. 
 
Váš Ježíš 
 
906. Matka Spásy: Bude vyhlášena nová, krutá světová válka 
Pátek, 6. září 2013 v 18:46 



 
Mé drahé dítě, dle instrukcí mého Syna Ježíše Krista, musím odhalit, že války, které teď 
propuknou na Středním východě, budou předzvěstí velké bitvy, kdy bude vyhlášena nová, 
urputná světová válka. 
 
Jak to láme Nejsvětější Srdce mého ubohého trpícího Syna. Nenávist, která naplňuje srdce 
vůdců, kterým byla svěřena odpovědnost za vedení svých zemí obyčejnými lidmi, se rozšíří. 
Zradí své vlastní národy. Milióny lidí budou zabity a do války bude zapojeno mnoho národů. 
Musíte vědět, že duše těch, kteří budou zavražděni, a nejsou vinni žádným zločinem, budou 
mým Synem zachráněni. 
 
Rychlost těchto válek se vystupňuje, a než se do bojů zapojí čtyři části světa, bude vyhlášena 
velká válka. Naneštěstí budou použity atomové zbraně a mnozí budou trpět. Bude to děsivá 
válka, ale nebude trvat dlouho. 
 
Modlete se, modlete se, modlete se za všechny nevinné duše a pokračujte v modlitbě mého 
nejsvětějšího růžence, třikrát denně, abyste zmírnili utrpení, které bude výsledkem třetí 
světové války. 
 
Děkuji ti mé dítě, že jsi přijala mou výzvu. Věz, že teď je v nebi velký smutek a že ti přináším 
tyto závažné zprávy s těžkým srdcem. 
 
Vaše Matka 
Matka Spásy 
 
907. Matka Spásy: Jediná cesta k věčnému životu je skrze mého Syna Ježíše 
Krista 
Pátek, 6. září 2013 v 20:15 
 
Mé dítě, nikdo z vás nesmí zapomenout, že můj Syn zemřel pro spásu lidstva. Vysvobodil 
všechny duše z otroctví šelmy. Dal vám všem dar spásy, a abyste obdrželi věčný život, 
musíte přijít k mému Synu a požádat Ho o tento veliký dar. 
 
Jediná cesta k věčnému životu je skrze mého Syna Ježíše Krista. Protože je tak milosrdný, 
poskytne každému příležitost přijít k Němu ze svobodné vůle. Dal světu Pravdu a svým 
darem smrti na kříži otevřel cestu pro všechny, aby žili ve věčném pokoji a v jeho ráji. 
 
Mnozí neuznávají mého Syna a ani nevěří v Boha. Nevěříte-li v Boha nebo nepřijmete-li dar 
spásy, pak se sami od Boha oddělíte. Kvůli této poslední misi za záchranu duší, včetně duší 
všech hříšníků, stejně jako těch, kdo odmítají připustit existenci Boha, můj Syn vykoná velký 
zázrak. Během Varování všichni uvidí důkaz, že mají duši a mnozí budou obráceni. Těm, kteří 
se neobrátí a zůstanou ateisty, nemůže být dán dar Spásy, protože odmítnou jeho 
milosrdnou ruku. Tyto duše Ho budou odmítat tím nejvíce vzdorovitým způsobem a nic než 
vaše motlitby je nemůže zachránit. 
 
Ti, kteří odmítají každý pokus, každý zásah a každou milost je přivést do Nového ráje, budou 
zavrženi. Neboť království mého Syna nebude jejich, protože můj Otec, jenž odkázal lidstvu 
dar svobodné vůle, nebude nikdy vnucovat svou vůli žádnému ze svých dětí. 
 
Modlete se, modlete se, modlete se, aby ateisté přijali ruku milosrdenství, kterou můj Syn 
podá každému jednomu z nich. Nezapomeňte se modlit modlitby modlitební kampaně za 
záchranu těchto ubohých malých duší. 



 
Vaše milovaná Matka 
Matka Spásy 
 
908. Mé svaté Slovo nelze měnit nebo upravovat, aby se stalo něčím jiným 
Sobota, 7. září 2013 v 18:25 
 
Má vroucně milovaná dcero, zatímco pokračuji v každém úsilí oslovit skrze tato poselství celý 
svět, stále se mnoha mým oddaným následovníkům nepodařilo přijmout moji ruku. Tyto 
moje drahocenné duše jsou tak zranitelné, že mnohé selžou v poznání, že jejich víra je 
zneužita k podpoře rychle se blížící nové liturgii, ve které nebudu uctíván Já, Ježíš Kristus, 
Syn člověka. 
 
Mnozí se budou mylně domnívat, že nová liturgie a nová mše – ač velmi změněná – není na 
škodu. Tak mnoho bude v tichosti zpochybňovat části jejího obsahu, stejně jako její způsob a 
přijdou jim podivné. Přesto jen málo jich bude mít námitky v důvěře, že jsou-li požehnané 
církví, nemohou být špatné. To, co nechápou, je, že mé svaté Slovo nelze měnit nebo 
upravovat, aby se stalo něčím jiným. Má církev je neomylná, ale pokud by jakýkoli takzvaný 
služebník či vůdce v mé církvi překrucoval Boží Slovo nebo přepisoval význam nejsvětější 
eucharistie, pak se rouhají Bohu. 
 
Byl jsem lidstvem zapřen a ukřižován, když oni, včetně vůdců v Božích chrámech, odmítli 
Pravdu. Když kdokoli – a je jedno, jak vysoké postavení mezi vámi má – popírá pravdu, je 
vinen kacířstvím a nepochází ode Mne. Přesto by vás nechali věřit, že Pravda je lež. Zapřou 
všechno, co jsem vás učil, jak plně žít křesťanské životy. Naplivou na Mne a zavedou vás na 
cestu, o níž řeknou, že vede ke Mně, ale tak to nebude. 
 
Tyto předpověděné věci se stanou brzy. Buďte připravení. Až uvidíte znamení, vězte, že tato 
proroctví mohou pocházet jen od Boha. 
 
Váš Ježíš 
 
909. Je čas, kdy skupiny modlitební kampaně musí být založeny a rozšířeny po 
celém světě 
Neděle, 8. září 2013 v 21:10 
 
Má vroucně milovaná dcero, je čas, kdy skupiny modlitební kampaně musí být založeny a 
rozšířeny po celém světě. Tyto modlitby jsou vám dány Boží mocí a jsou s nimi spojeny velké 
zázraky. 
 
Tyto modlitby budou šířit obrácení, poskytnou tělesné uzdravení a oslabí dopad války, hladu 
a chudoby. Dnes vám odkazuji novou modlitbu, která vám pomůže zmírnit strašné utrpení, 
které bude způsobeno válkou. 
 
Modlitba modlitební kampaně (120):  
 
Za zastavení rozšíření války 
 
"Ó, můj sladký Ježíši, odvrať války, které ničí lidstvo. 
 
Ochraňuj nevinné před utrpením. 
 



Ochraňuj duše, které se pokoušejí přinést opravdový mír. 
 
Otevři srdce těch, kdo jsou postiženi bolestí války. 
Ochraňuj mladé a zranitelné. 
 
Zachraň všechny duše, jejichž život je zničen válkou. 
 
Posilni všechny, drahý Ježíši, kdo se modlí za duše všech Božích dětí, a uděl nám milost 
snášet utrpení, která nás mohou postihnout během bojů. 
 
Prosíme Tě úpěnlivě, zastav rozšíření války a přiveď duše do svatého útulku tvého srdce. 
Amen." 
 
Jděte všichni, kdo Mě slyšíte, a proste Mě o milosti, které budete potřebovat, abyste unesli 
mou bolest tohoto času. 
 
Váš Ježíš 
 
910. Čím více jste nenáviděni, moji následovníci, tím více jste Bohem milováni 
Úterý, 10. září 2013 v 23:45 
 
Moje vroucně milovaná dcero, cožpak nevíš, že čím víc vás bude následovat moje poselství, 
tím víc vás budou trápit ti, co se snaží umlčet můj hlas? 
 
Jak na příkaz mého Otce tato mise pokračuje, ti, co jsou proti těmto svatým poselstvím, 
zvlášť v mé církvi na zemi, udělají vše v úsilí donutit vás přestat je sledovat. Námitky budou 
rozšiřovat a každá forma překroucené logiky, namyšlené odmítání Pravdy a smyšlená 
teologie budou zneužity k udušení Božího hlasu. 
 
Čím více jste nenáviděni, moji následovníci, tím více jste Bohem milováni, protože pouze ti, 
kteří Mě následují a žijí své životy podle mých učení, budou takto trpět. Pokud budete 
vyvyšováni, oblíbení a světem vyvoleni jako živoucí světci, kde není žádná závada či chyba ve 
vašich způsobech veřejně objevena, pak nejste vyvoleni Bohem, protože popíráte to, co se 
od Božích služebníků očekává. Bez toho, že byste Pravdu vyslovili, a tím, že budete Pravdu 
překrucovat, abyste vynikli před očima světa, budete odvrženi, zatímco Já budu hledat své 
skutečné služebníky. 
 
Moji praví služebníci Mě milují a jednají v mém Svatém Duchu. Jejich utrpení, které 
prozrazují jejich oči, protože trpí se Mnou, mohou jasně vidět ti, kteří sami obdrželi dar 
Ducha Svatého. Tyto čisté duše nikdy neodsuzují ostatní nebo se nesnaží zastavit Boží Slovo, 
protože nejsou schopny to učinit. 
 
Musíte se v tomto čase usilovně modlit – vy všichni – protože tito mí služebníci jsou napadáni 
kvůli Mně. Stojím při nich, ale mnozí padnou a zhroutí se z tlaku k jejich umlčení, až budou 
muset svému stádu odhalovat přicházející lživé učení. 
 
Váš Ježíš 
 
911. Matka Spásy: Budete zesměšňováni pro neuznání nového výkladu 
katolicismu 
Středa, 11. září 2013 v 16:30 
 



Má dcero, moje srdce je spojeno se srdcem mého milovaného Syna, Ježíše Krista, v tomto 
čase velkého utrpení, kdy zesiluje pronásledování všech Božích dětí. 
 
Všechny osoby ve světě, zejména ty bez peněz, vlivu nebo majetku, budou trpět kvůli 
chamtivosti těch, kteří ovládají mnoho národů. Má práce, pomáhat svému Synu dosáhnout 
konečné části jeho smlouvy na záchranu lidstva, začala být zřejmá mnoha způsoby. Mocí 
Boží povedu všechny, kteří jsou velmi rozrušeni zármutkem kvůli utrpení ve svých životech, 
do útočiště s ochranou mého Syna. Vy, kdo budete muset snášet takovou chudobu, hlad, 
muka, nespravedlnost – ať už je jakákoli – najdete útěchu, když mě poprosíte, abych se za 
vás přimlouvala. 
 
Vám, kdo musíte trpět, protože svědčíte o Ježíši Kristu, Spasiteli lidstva, bude dána v tomto 
čase mimořádná síla, budete-li mě prosit, abych vám pomohla. Brzy uvidíte největší 
nespravedlnost v církvi mého Syna, kde jak obyčejní věřící tak i posvěcení služebníci, budou 
obviněni z neposlušnosti učení Ježíše Krista. 
 
Budete vyzváni složit přísahu – recitovanou jako apoštolské vyznání víry – abyste potvrdili 
svoji věrnost pozměněné podobě uctívání Boha. Vázáni touto přísahou, nepřípustnou 
v nejsvětější Bibli, uvedete svou duši do velkého nebezpečí. Liturgie bude změněna a 
ohlášeny nové dodatky, zatímco další části, pronášené po mnoho let, nadále nebudou 
oznamovány. Tento děsivý plán bude ospravedlňován tím, že všechny atributy, vztahující se 
k mému Synu, tam budou a prohlásí to za důvod takových změn.  
 
Proto vy, kteří budete věrní mému Synu, tím budete hluboce znepokojeni a vaše duše budou 
velmi trpět. A zatímco budete nadále uctívat mého Syna, budete zesměšňováni pro neuznání 
nového výkladu katolicismu a křesťanství. Nesmíte během těchto zkoušek nikdy ztratit 
odvahu, protože jste, drahé děti, oblíbeni Bohem a On s vámi zůstane až do úplného konce. 
 
Neodvracejte se nikdy od Pravdy. Nevěřte nikdy ničemu, co nepochází od Boha. 
 
Vaše milovaná Matka 
Matka Spásy 
 
912. Vy, kteří velmi trpíte a možná jste ztratili všechnu naději do života, vězte, že 
jste v mém srdci 
Pátek, 13. září 2013 v 23:15 
 
Má vroucně milovaná dcero, mé srdce touží po světě a každém, kdo v něm žije, a slibuji, že 
udělám všechno, abych vás, Boží děti, sjednotil ve svém srdci. 
 
Miluji každého muže, ženu i dítě, bez ohledu na to, kdo jsou – zda jsou mocní, bohatí, vlivní, 
pokorní, chudí nebo jen prostí lidé, žijící běžné životy. Všichni jste byli mým Otcem, který vás 
stvořil, vybráni, abyste se narodili. Každá duše má úděl, a každý z vás je nejdražším Božím 
dítětem. 
 
Vy, kteří velmi trpíte a možná jste ztratili všechnu naději do života, vězte, že jste v mém srdci 
a že hluboce cítím vaši bolest. Trpím ve vás. Nesmíte se nikdy vzdát naděje, protože mám 
pro vás místo ve svém ráji. Když se vzdáte naděje, odvracíte se od své budoucnosti, která je 
plná mého Světla. Tato budoucnost je mým darem pro vás a je celá moje. Odejmu vám vaše 
obavy. Stačí Mě zavolat a říct Mi:  
 
"Ježíši, odejmi mou hroznou bolest a utrpení a dovol mi, abych pocítil tvou lásku."  



 
A Já okamžitě pozvednu vaše těžké břímě. 
 
Když cítíte prázdnotu a jste přesvědčeni, že vás nikdo nemá doopravdy rád, musíte vědět, že 
Já jsem vám po boku, protože vás budu vždy milovat, bez ohledu na to, jak dalece jste 
zbloudili. Když si myslíte, že nemáte pro co žít, pak vězte, že můj Nový ráj vám dá věčný 
život. Ale musíte nejdříve vytrvat s utrpením v tomto životě. Přesto vám ulehčím vaše trápení 
a jediné, co musíte udělat, je požádat Mě o to. 
 
Mnoho z vás se cítí bezcenní, nemilovaní, neúspěšní, nenaplnění a k ničemu. Cítíte se tak, 
protože svět je posedlý takzvaným úspěchem a ambicí. Jen málo, elita, vypadá, že dosáhla 
tak velkých výšek. Tlaky vytvářené světovými medii k oslavě bohatství a krásy slouží pouze 
ke zničení sebevědomí obyčejného člověka. Není třeba dělat dojem na ostatní. Není třeba, 
ani není žádoucí, dělat na Mne dojem těmito takzvanými úspěchy. Pracujte tvrdě, všemi 
prostředky. Využijte svá nadání daná Bohem, ale užívejte je ke službě druhým a pro dobro 
všech.  Ale vězte toto: Jsou to ti slabí, duchem pokorní a ti s prostou láskou ke Mně, Ježíši 
Kristu, které pozvednu k největší slávě ve svém království. Ti, kteří teď trpí, nebudou nikdy 
trpět v mém Novém ráji. 
 
Můj slib, že přijdu a shromáždím vás všechny, bude splněn při mém Druhém příchodu. 
Vyhlížejte ten den s touhou a radostí, protože není daleko, a pak vám přinesu dary lásky, 
radosti, štěstí a věčného života. Vytrvejte a přijďte blíž ke Mně. Jsem s vámi. Nikdy vás 
neopustím, ale vy se ode Mne nesmíte odloučit, protože pokud to uděláte, budete pro Mne 
ztracení. Přijďte, položte si hlavu na mé rameno. Nechejte Mě utěšit vás. Nechejte Mě 
ukončit váš žal. Nechejte Mě setřít vám slzy. Nechejte Mě přinést vám pokoj. 
 
Uděluji vám teď zvláštní požehnání. Přijměte je. Přijměte mou ruku a vše bude dobré. Miluji 
vás. 
Váš Ježíš 
 
913. Učení temnot – velké odpadání od Boha, které bude pramenit z lůna mé 
církve, sestoupí jako velká, hustá mlha 
Sobota, 14. září 2013 v 15:00 
 
Má vroucně milovaná dcero, Já jsem hlas zprostřed vás, kdo se pokouší být slyšen mezi 
vůdci, kteří šíří odpadlictví a vládnou ve čtyřech koutech světa. 
Učení temnot – velké odpadání od Boha, které bude pramenit z lůna mé církve, sestoupí 
velmi brzy jako velká, hustá mlha na všechny důvěřivé křesťany. Plán na potlačení Pravdy už 
začal a překroucené verze mého svatého učení budou brzy jasné mnohým z vás. Ale zatímco 
vymění Pravdu za lži, Duch Svatý povstane proti mým nepřátelům. Mé Světlo bude stále 
viditelné ve všem tom zmatku, který vůdci největšího odpadlictví ze všech přinášejí na svět. 
Budou neúnavní, dokud se svět nestane pohanským, bez žádné lásky pro Mne, Ježíše Krista. 
 
Laický svět bude považován za jediný pravý, kde bude každý člověk vybízen k naplnění svých 
choutek a tužeb. Bude učiněn každý pokus utlumit přítomnost Ducha Svatého. Popřou mé 
utrpení na kříži a důležitost potřeby získat spásu, i když bude dána každému, kdo se přede 
Mnou vykoupí a požádá o mou milost. Budou nejen násilně krmit Boží děti lžemi o Mně a 
mém učení, budou pronásledovat ty, kteří zpochybní tyto lži. 

S těmi, kdo zpochybní vůdce zevnitř mé církve, se bude zacházet nemilosrdně a bez 
nejmenšího soucitu. Vám, kteří přijmete falešné nauky od těch, co říkají, že reprezentují mou 
církev, a v srdci poznáte, že nemohou být ode Mne, vám potom pomůžu. Utěším vás, když 



vás povedu. Nesmíte nikdy popřít Pravdu, nebo podlehnout těm, jejichž touha po moci 
znamená, že budou lhát v mém jménu, chtějí-li si zachovat dobré jméno u mých nepřátel. 
Vaše víra bude opravdu zkoušena. 

Přicházím k vám nyní, abych vám přinesl Pravdu, jen proto, že vám bude Pravda odepřena. 
Až se tak stane, nebude vám dovoleno hlásat Pravdu ostatním duším, které bez ní nedokážou 
přežít. 
 
Modlete se o milosrdenství pro vaše vlastní duše a za ty, kteří budou mými nepřáteli uvedeni 
do smrtelného omylu. 
 
Váš Ježíš 
 
914. Matka Spásy: Tyto medailony obrátí všechny duše, které jsou otevřené 
milosrdenství mého Syna, Ježíše Krista 
Sobota, 14. září 2013 v 16:10 
 
Ó, mé dítě, stejně jako jsem milovala svého Syna od okamžiku, kdy jsem se podívala na jeho 
krásnou tvář, stejně tak miluji všechny Boží děti, jako by byly moje vlastní. 
 
Jsem Matkou Boha, jsem však i Matkou všech Božích dětí, jak jsem slíbila jim ku pomoci 
v okamžiku jejich poslední záchrany. Když mě můj Syn korunoval, při mé korunovaci v nebi, 
dal mi primát stát se Matkou dvanácti kmenů – dvanácti národů v Novém Jeruzalému. Než 
nadejde tento den, já, jako Matka Spásy, budu po celém světě vyhledávat duše a přivádět je 
k mému Synovi. Pomáhám mu s tímto obtížným úkolem a stejně jako je mé srdce propojeno 
s jeho, je také propojeno se všemi, kteří upřímně milují mého Syna. 
 
Jako vaše Matka miluji všechny Boží děti. Ke každému z vás cítím stejnou lásku, jako cítí 
každá matka ke svým mladým. Vidím Boží děti, jakoby všechny byly ještě malé děti. Cítím 
jejich bolest. Trpím s mým Synem, když se dívá na hříšníky, kteří odmítají lásku, kterou k nim 
má. Jak se jen kvůli nim těžce trápí a jak já nyní vypláču mnoho slz, když vidím, jak roste 
bída kvůli šíření hříchu. Přesto je na světě stále hodně živé lásky. Tato láska, když je čistá, 
odolá temnotě a jako maják bude k sobě přitahovat duše. Tak bude Bůh pracovat k osvícení 
lidstva. Použije lásku těch, kteří Ho milují, aby Mu přivedli duše ostatních. 
 
Mojí povinností je nabídnout co nejvíce hříšníkům možnost záchrany jejich duší. Dělám to 

skrze zjevení, která jsou dosvědčena, kdekoliv se zjevuji, k zažehnutí víry u hříšníků. Teď to 

dělám poskytnutím medailonu spásy. Mé dítě, jak jsem řekla, tento medailon musí být světu 
dostupný tvým prostřednictvím a podle mých instrukcí. Tyto instrukce jsou známy pouze 
tobě. Tyto medailony obrátí všechny duše, které jsou otevřené milosrdenství mého Syna, 
Ježíše Krista. Výsledkem pak bude spása miliónů. 
 
Děkuji vám, děti, že jste otevřely svá srdce mně, vaší Matce, a za poslušnost, kterou 
projevujete mému Synu, Ježíši Kristu, Spasiteli lidstva. 
 
Vaše Matka 
Matka Spásy 
 
915. Mé plány na spásu světa jsou dokončeny. Nyní je vše na místě. 
Neděle, 15. září 2013 v 23:50 
 
Má vroucně milovaná dcero, všechny mé plány na spásu světa jsou dokončeny. Nyní je vše 



na místě. Má armáda je zformována. Bude růst a šířit se všude a bude s sebou přinášet 
mnoho duší, po kterých prahnu. Tato armáda dostala ode Mne velké milosti a mocí Ducha 
Svatého udrží oheň křesťanství planoucí a ponese pochodeň Pravdy až do Posledního dne. 
Bude přinášet Boží Světlo do těch nejtemnějších koutů a milionům otevře oči pravému 
Božímu Slovu, až velké odpadlictví pohltí mou církev na zemi. Dávám jim tuto modlitbu 
modlitební kampaně, abych jim pomohl se slibem zůstat Mi věrní. 
 
Modlitba modlitební kampaně (121):  
 
Věrnost armádě Ježíše Krista 
 
"Stojíme v jednotě s tvým Nejsvětějším Srdcem, drahý Ježíši. 
 
Hlásáme s autoritou pravé Slovo Boží. 
 
Půjdeme až na konec světa šířit Pravdu. 
 
Nepřijmeme nikdy žádné nové falešné učení ve tvém jménu, žádné jiné než to, které jsi nás 
učil Ty sám. 

Zůstaneme v Pravdě, věrní a pevní v naší víře. 

K těm, co Tě zradí, se budeme chovat s láskou a soucitem v naději, že se k Tobě vrátí. 

Budeme pevní, ale trpěliví k těm, kteří nás pronásledují ve tvém jménu. 
 
Půjdeme vítězně celou cestu do tvého Nového ráje. 
 
Slibujeme, že skrze naši bolest a utrpení Ti přineseme všechny ztracené duše, které hladoví 
po tvé lásce. 
 
Prosím, přijmi naše modlitby za všechny hříšníky na světě, abychom se mohli stát jednou 
rodinou, spojenou v lásce k Tobě, v nové éře míru. Amen." 
 
Má armádo zbytku, jděte s vědomím, že Vám bude dána veškerá pomoc a milosti, abyste 
uspěli v této poslední svaté misi na zemi, abych mohl shromáždit všechny Boží děti z povrchu 
země a přinést je do svého Nového ráje. 
 
Váš Ježíš 
 
916. Bůh Otec: Pro narozené do pohanských rodin, a tedy bez viny, poskytnu 
milosrdenství 
Pondělí, 16. září 2013 v 16:20 
 
Má nejdražší dcero, lidská rasa si do značné míry nepřipouští moji existenci. Mnozí vědí jen 
málo o Mně, svém Otci, o svém Stvořiteli. Moji posvěcení služebníci, včetně všech těch, kteří 
věří ve Mne, Stvořitele všeho, co je, selhali v přípravě lidstva na trest, kterému budou čelit, 
pokud neuznají omyl svých vlastních cest. 
 
Touha věřit, že "všechno dobře dopadne", způsobila, že mnoho z mých dětí nevěří v existenci 
pekla. To je místo, kam půjdou lidé, kteří odmítnou mé milosrdenství, můj zásah na záchranu 
duší. Smrtelný hřích, pokud není vymazán smířením, povede duše do pekelné jámy. Ti, kteří 



nemusí být vinni smrtelným hříchem, ale kteří ve Mne nevěří, a místo toho věří ve 
skutečnost, která byla vytvořena a vykonstruována v jejich myslích falešnými modlami, se 
mají čeho obávat. 
 
Odmítněte Mě, svého Stvořitele, a obrátíte se proti Mně. Sami se oddělíte. Mnozí z vás, až 
vám bude zjevena pravda o mém božství, Mi budete zuřivě oponovat a nic, co udělám, vás 
nezachrání od ohňů pekla. Mohu použít každou Boží moc, ale nikdy vás nemohu nutit 
přijmout moje milosrdenství. Nic než modlitby vybraných duší vám nepomůže. To znamená, 
že nikdy neuvidíte moji tvář. Kdokoli vám bude tvrdit, že nezáleží na tom, přijímáte-li moji 
existenci, lže. Pouze ti, kteří přijmou Mě a milosrdenství mého jediného Syna, mohou 
vstoupit do mého království. Pokud jste laskavá a milující duše a stále Mě odmítáte, i když 
vám byla Pravda oznámena – vy také budete ode Mne odvrženi. Věčný život nebude váš. 
 
Nyní vám všem udělím dar očištění, ale zvláště ateistům a pohanům. Toto očištění bude 
bolestivé, ale v mnoha případech otevře jejich oči Pravdě. Pro narozené do pohanských 
rodin, a tedy bez viny, poskytnu milosrdenství. Ale pro ty z vás, kterým byla dána evangelia, 
a víte o existenci Trojjediného Boha a nyní Mě odmítáte, pro vás je malá naděje, dokud se 
nevrátíte a neodčiníte svoje hříchy. Pak musíte úpěnlivě prosit o spásu své duše. 
 
Váš Otec 
Bůh Nejvyšší 
 
917. Přicházím pro vás, abych vás vzal ke svému Otci. Přicházím, abych splnil 
jeho Boží vůli a naplnil smlouvu. 
Úterý, 17. září 2013 v 22:45 
 
Má vroucně milovaná dcero, když se ti zdá tato práce obtížná a váháš předávat světu špatné 
zprávy, musíš pochopit, že jsi jen posel. Jsi nástrojem svatého Nejvyššího Boha a je tvou 
povinností odpovídat na jeho zavolání. Tvá poslušnost je zásadní a nesmíš se bát následků, 
které tě mohou potkat jako Pánova proroka. 
 
Všechny předpověděné události byly ustanoveny na začátku a jsou součástí Božího plánu 
naplnit smlouvu a shromáždit jeho děti, aby mohly žít v harmonii s jeho Boží vůlí. Poslední 
bitva mezi hierarchií mého Otce a Zlým znamená, že lidé, kteří se ponechají bez ochrany, se 
zamoří hříchem a obrátí se proti svým bratrům, kteří zůstanou věrni Bohu. 
 
Až bude zuřit bitva, bude učiněno mnoho hrozných ukrutností nepřáteli Boha, proti jeho 
milovaným dětem. Ale, jak jsem vám řekl dříve, nemohou zajít příliš daleko, protože nemají 
moc zničit lidstvo, i když si myslí, že ano. 
 
Utěšte se, všichni, protože můj Otec zasáhne proti zlým skutkům těch, kdo chtějí ovládat 
všechny národy a zasáhne je smrtí – ty, kteří se odváží ublížit jeho dětem. Mnoho ubohých 
duší bude trpět během takových pronásledování, ale můj Otec je vždy milosrdný. Jeho moc 
nemůže být dotčena. Jeho ruka je všemocná. Kdykoli může odvrhnout své nepřátele. Ale 
předpověděná proroctví, která se musí stát před mým Druhým příchodem, jsou skutečností. 
Odhalí se způsobem, který možná nebude všem zřejmý, ale vězte toto. Modlitba je vaší 
zbraní. Modlitba vám poskytne zbroj, kterou potřebujete k porážce Zlého. Modlitba zmírní 
dopad války a jakéhokoli pronásledování způsobené lidské rase nepřáteli Boha. Modlitba 
zachrání vás a všechny, za které se modlíte. Vaše modlitby zničí zlo, a až přijde ten Velký 
den, budete ronit slzy radosti, až spatříte novou generaci, ty miliardy lidí, kteří byli 
zachráněni, protože jste odpověděli na moje volání. 
 



Přestože má poselství přinášejí směs smutku, obav a zklamání – přinášejí také naději, 
protože přivodí mnoho obrácení. Plán mého Otce je většině z vás neznámý. To, co 
potřebujete pochopit, je toto. Jeho plán zničí všechny jeho nepřátele. Tím, že dovolí, aby se 
tyto zkoušky staly, osvobodí lidskou rasu, definitivně, z jejího zajetí hříchem. Buďte trpěliví. 
Buďte pokojní. Protože radost, láska a mír bude brzy konečně navždy vaše. 
 
Přicházím pouze proto, že jsme jako jeden – jedna svatá rodina v Božím království. Přicházím 
pro vás, abych vás vzal ke svému Otci. Přicházím, abych splnil jeho Boží vůli a naplnil 
smlouvu. Přicházím, abych vám přinesl Pravdu. 
 
Váš milující Spasitel 
Ježíš Kristus 
 
918. Při svém Druhém příchodu budu soudit každou osobu, zůstávající naživu v 
tomto čase na zemi, podle toho, co udělala pro slávu Boží 
Středa, 18. září 2013 v 17:08 
 
Má vroucně milovaná dcero, když jsem řekl, že přijdu znovu, abych soudil živé a mrtvé, 
myslel jsem právě to. První soud musí být naplněn a tím myslím, že při svém Druhém 
příchodu budu soudit každou osobu, zůstávající naživu v tomto čase na zemi, podle toho, co 
udělala pro slávu Boží. Můj soud bude tvrdý, protože veškeré mé milosrdenství již bylo v této 
fázi vylito na zemi. 
 
Vy, kteří zůstanete vzpurní až do konce tím, že Mě odmítnete – přestože vám bude Pravda 
zjevena, budete ode Mne odvrženi. Nikdy nepřijmete moje milosrdenství, bez ohledu na to, 
jak naléhavě prosím o vaši spásu. Vaše odmítnutí a nenávist ke Mně vám přinese věčné 
utrpení a budu pro vás ronit hořké slzy plné smutku. Ach, jak budete toužit po pohodlí země, 
i když jste tam marnili svůj čas bezbožnou honbou za hříšnými potěšeními a mocí a kde jste 
utiskovali ostatní. Země vám bude připadat jako toužebný ztracený ráj, až budete křičet v 
hlubinách temnoty o moji pomoc. 

Vy, kteří Mě milujete, ale vaše duše byly zkaženy hříchem, nesmíte mít strach, protože vás 
zahltí mé milosrdenství, když o to poprosíte. Všichni hříšníci budou spaseni, jakmile se 
vykoupí v mých očích, bez ohledu na závažnost jejich hříchů. 

Živí, v mé přízni, budou vyzdviženi do mého slavného ráje. Bude to každý hříšník, každého 
vyznání, každé rasy, který volal ke Mně, svému Spasiteli, Synu člověka a všichni ti, kteří Mě 
poprosí, abych je zachránil. 

Vzkřísím mrtvé, ty, kteří byli očišťováni v hlubinách očistce, stejně jako ty, kteří trpělivě 
vyčkávají v nebi na příchod toho slavného dne. Zbytek bude vyhnán. 

O vašem čase na zemi bylo rozhodnuto mým Otcem a tento den Mi stále není znám, ale 
řeknu vám toto. Vy, z této generace, budete shromážděni a vzati do mého Nového ráje, až 
se nebe a země stane jedno. Byl vám dán čas na přípravu, tak jej dobře využijte, abyste 
mohli mít věčný život a sdílet jej se svými milovanými. Nyní vás prosím, zasvěťte Mi každého 
milovaného, svou rodinu, své přátele a vaše národy, abych je mohl pokrýt ochranou své 
drahocenné Krve. 

Váš Ježíš 

919. Modlete se tuto speciální modlitbu modlitební kampaně k zasvěcení vašich 
blízkých, abych je mohl pokrýt svou drahocennou Krví 
Středa, 18. září 2013 v 23:30 



 
Má vroucně milovaná dcero, prosím, abyste se všichni modlili tuto speciální modlitbu 
modlitební kampaně k zasvěcení vašich blízkých, abych je mohl pokrýt svou drahocennou 
Krví. 
 
Modlitba modlitební kampaně (122): 
 
Za zasvěcení drahocenné Krvi Ježíše Krista 
 
"Drahý Ježíši, prosím Tě, abys zasvětil mě, moji rodinu, mé přátele a národ pod ochranu tvé 
drahocenné Krve. 
 
Zemřel jsi za mne a tvá zranění jsou mými zraněními, když důstojně přijímám utrpení, které 
budu snášet v době, vedoucí k tvému Druhému příchodu. 
 
Trpím s Tebou, drahý Ježíši, když se snažíš shromáždit všechny Boží děti do svého srdce, 
abychom měli věčný život. 
 
Pokryj mě a všechny, kteří potřebují tvou ochranu, svou drahocennou Krví. Amen." 
 
Všechno co potřebujete, je důvěřovat Mně a Já ochráním všechny, kdo ke Mně volají, abych 
spasil jejich vlastní duše a duše ostatních. 
 
Jděte a připravte se na Soudný den. Žehnám vám všem a dávám vám sílu, abyste vytrvali ve 
vaší oddanosti mé modlitební kampani. 
 
Váš Ježíš 
 
920. Žádnému člověku, knězi, biskupu, kardinálu, ani papeži, není dovoleno 
přepisovat Boží Slovo 
Čtvrtek, 19. září 2013 v 19:26 
 
Má vroucně milovaná dcero, potom, co liturgie bude pozměněna a přede Mnou znesvěcena, 
moji ubozí posvěcení služebníci přiběhnou ke Mně ve velkém zármutku. Teprve až se to 
stane, si uvědomí, že Slovo Boží je oznamováno Božím prorokem a že je Pravdou. Slovo Boží 
je Pravda. Pokud je proroctví Božím dětem dáno Bohem, může to být tedy pouze naprostá 
pravda, nebo nic. 

Mnozí se shromáždí a sjednotí v přípravě prokázat Mi poctu způsobem, jenž Mě ctí, neboť jim 
nic nebude stát v cestě v podpoře mého svatého Slova, mých svatých svátostí, mé mše svaté 
a nejsvětější eucharistie. Ale i potom mnozí neuvidí omyly, které budou předloženy nic 
netušícím duším. 

Teprve až bude vyhlášeno spojení Boží církve s pohany a jejich absurdními praktikami, více 
mých posvěcených služebníků pochopí, co se děje. Teprve až pohanské symboly a satanská 
znamení začnou být předváděna uvnitř křesťanských chrámů, před, i ve vchodech do nich, 
utečou jako o život. Budou mít v srdcích velký strach, protože mnozí z nich v té chvíli 
nebudou mít kam jít, poněvadž nebyli připraveni na tento den. Budou to ti ulovení, protože 
nereagovali na mé volání. Jejich pýcha a jejich ego jim zabránily poznat můj hlas. Tak 
mnoho mých posvěcených služebníků bude zaskočeno nepřipravených, a mnozí budou 
bezmocní proti vládě falešného proroka a jeho stoupence, antikrista. Tito dva budou 
bezohlední ve své snaze o vládu nad všemi národy a kdokoliv se odváží jim postavit se do 
cesty, bude zničen. 



Zatímco posvěcení služebníci v mé církvi na zemi budou lapeni, nebudou-li připraveni, budou 
to duše věřících, oddaných následovníků Mne, Ježíše Krista, kdo budou svedeni do těžkého 
omylu, který způsobí můj hořký smutek. Mnozí budou mít obavu projevit zradu církvi, třebaže 
moje učení, má svatá nauka a všechny svátosti budou změněny. Dejte jim vědět, že 
žádnému člověku, knězi, biskupu, kardinálu, ani papeži není dovoleno přepisovat Boží slovo. 
Pokud to udělají, přestoupí Boží zákony. Jedině církev Boží, která zůstává věrná mému učení, 
je neomylná. Jakmile toto pouto – pouto, kde je v mém jménu hlásána pouze Pravda – je 
zlomeno, oddělí se ode Mne. Já jsem církev. Vy, moji následovníci, moji posvěcení služebníci, 
jste částí Mne, když se držíte mé svaté nauky. 

Církev – má církev – zůstane nedotčená, neboť Pravda se nikdy nemůže změnit. Ti, kteří se 
ode Mne oddělí, nemohou být částí mé církve na zemi. 

Váš Ježíš 
 
921. Objeví se čtyři mocné říše, které budou hlavním zdrojem válek  
Sobota, 21. září 2013 v 12:22 

Má vroucně milovaná dcero, ve světě se stane hodně událostí, zatímco moc falešného 
proroka poroste a kdokoli se odváží ho zpochybnit, bude ignorován, dokonce i na nejvyšších 
místech v mé církvi. 

Politické rozepře vyvstanou ve čtyřech částech země. Objeví se čtyři mocné říše, které budou 
hlavním zdrojem válek. Jak jejich moc bude vzrůstat, ovládnou mnohé části světa, ale ne 
všechny, protože můj Otec to nedovolí. 

Všechny tyto národy budou mezi sebou bojovat, i když budou prohlašovat, že spolupracují. 
Jak bude narůstat nedůvěra, bude se každý snažit překonat ostatní, a pak propuknou boje. 
Zničí velké části svých ubohých národů. Lidu, nad nímž budou vládnout, zbude jen málo 
moci, a demokracie bude viset na vlásku. Nevinným a trpícím lidem bude dána Boží ochrana, 
budou-li mít Pečeť živého Boha. 

Nikdy nepodceňujte tento svobodný Boží dar. Pečeť živého Boha vás ochrání před smrtí těla 
a duše během válek. Prosím, dejte ji co nejvíce lidem, v každém národu. 

Egypt a Sýrie budou zapleteny do boje o moc, což bude mít dopad na Izrael. Nepřátel Židů je 
mnoho. Všechny války, které se na ně zaměří a zapojí tyto dvě země, vyústí v poslední bitvu, 
do které bude vtažen Izrael a tyto země budou trpět nejhorší genocidou, neviděnou od druhé 
světové války. 

Pád a vzestup Jeruzaléma je předpověděn a tyto bitvy se musí stát dříve, než se proroctví 
naplní. 

Váš Ježíš 

922. Mnozí Mě zradí přijetím lží 
Pondělí, 23. září 2013 v 13:45 

Má vroucně milovaná dcero, má síla nyní vzedme srdce věřících a navzdory počínajícímu 

velkému odpadlictví v mé církvi, jehož jsou svědky, mocí Ducha Svatého pocítí pokoj.  



Moji drazí následovníci, mocí a slávou mého milovaného Otce vám dám velkou sílu a odvahu 
při těchto zkouškách. Tyto dary jsou vám dávány modlitbami modlitební kampaně, protože 
bez nich byste shledali nemožným odolat náboženskému pronásledování, které leží před 
vámi. Tyto dary dostáváte, abyste mohli zachránit ostatní, kteří odmítnou moje volání z nebe 
a bezděčně zabloudí do lvího doupěte, kde se rozpoutá hotové peklo. Jak se octnou 
v doupěti temnoty, budou strženi do pohanských rituálů. Jejich duše budou otevřeny duchu 
zla a ve velmi krátkém čase se stanou slepí k Pravdě - svatému Božímu Slovu, ustanovenému 
od počátku.  

Mnozí Mě zradí přijetím lží. Přestože jim byla dána Pravda mou smrtí na kříži. Mnoho mých 
učedníků, když jsem chodil po zemi, Mě zradilo ve dnech vedoucích k Mému ukřižování. 
Stejně jako farizeové na Mne pokřikovali:  

"Odejdi ode mne, říkáš bludy. Zesměšňuješ farizeje, mluvící ve jménu Boha. Jsi lhář a mluvíš 
zlo. Jsi synem Satana."  

Nyní, kdy vás všechny připravuji na svůj Druhý příchod, budete znovu plivat ta stejná 
obvinění. Přicházím nyní skrze tato Boží poselství z nebes, abych vám přinesl Pravdu, i když o 
Mně všechno víte. Dělám to proto, že Pravda bude v mé církvi odstraněna. Brzy přijmete lži v 
mém jménu a Pravda nebude nikde k nalezení.  

Pamatujte si tato slova. Přicházím pouze, abych naplnil svůj slib mému Otci. Přicházím, abych 
vám přinesl konečnou spásu, která vám byla slíbena. Satan nechce, aby se to stalo, přesto 
Mě nemůže zastavit. Co ale udělá, bude, že zabrání mnoha Božím dětem, aby přijaly mé 
poslední milosrdenství. Udělá to pomocí mých nepřátel, které svedl zevnitř mé církve na 
zemi.  

Probuďte se vy, kdo spíte. Přicházím jako zloděj v noci. Pouze ti, kdo jsou připravení, budou 
zachráněni.  
 
Váš Ježíš 
 
923. Matka Spásy: Kněžím: Abyste zůstali věrni církvi mého Syna na zemi, musíte 
být připraveni živit jeho stádo 
Pondělí, 23. září 2013 v 13:30 
 
Mé dítě, mnohá znamení z nebes budou dána k pochopení na střechách chrámů církví mého 
Syna, až budou zavedeny konečné změny v liturgii mše svaté. Všichni, kdo mají oči otevřené 
a uši bdělé, budou svědky hněvu mého Syna způsobem, který nemohou přehlédnout. 
 
Můj Syn slíbil, že dá najevo svůj hněv, až Ho uvnitř jeho církve na zemi znovu ukřižují 
znesvěcením jeho Těla a Krve během svaté oběti mše. Hrom a blesky, následované velkými 
bouřemi, lidi smetou. Přijde více povodní, aby vymetly hříchy lidí, až lidé začnou chápat Boží 
tresty, které budou vylity na lidstvo. 
 
Otroci hříchu – dokonce ti, co mého Syna milují a kteří zůstanou věrni mši svaté – si 
neuvědomí rozdíl, až bude ohavnost zavedena. Pamatujte, že na připomínku smrti mého 
Syna mše svatá vyjadřuje a oznamuje skutečnou přítomnost mého Syna. Brzy už nebude 
přiznávána Pravda a nová mše se stane pohanským obřadem. Ten den však přijde, náhle a 
nečekaně – tak rychle falešný prorok začne jednat. Teď je čas na přípravu. Všichni posvěcení 
služebníci, kteří zůstávají věrní nejsvětější eucharistii a budou se držet svatého Božího Slova, 
se teď musí začít připravovat. 



 
Máte-li zůstat věrni církvi mého Syna na zemi, musíte být připraveni živit jeho stádo 
pokrmem života, kterým je jeho svatá eucharistie. To je slib, který jste dali Ježíši Kristu, když 
jste řekli, že Mu budete sloužit a poskytovat jeho Tělo a Krev skrze mši svatou všem, kteří 
hledají spásu. Tento slib musí být plněn až do Posledního dne. 
 
Nebojte se časů před vámi, až se nepřátelé Boha pokusí zneužít jeho svaté jméno k 
tolerování hříchu a udělat jej přijatelný všem; když všechny připraví o jeho Tělo a Krev. To 
bude úplně jedno, pokud budete dál sloužit mému Synu, jak jen to bude možné. 
 
Jděte v pokoji a naději, že všichni, kdo milují mého Syna, budou požehnáni darem Ducha 
Svatého, aby dokázali rozpoznat Pravdu. 
 
Vaše Blahoslavená Matka 
Matka Spásy 
 
924. Čtyři části světa, které zmiňuji, jsou čtyři velké říše: USA, Rusko, Evropa a 
Čína  
Úterý, 24. září 2013 v 11:18 
 
Má vroucně milovaná dcero, čtyři části světa, které zmiňuji, jsou čtyři velké říše – Spojené 
státy, Rusko, Evropa a Čína. Všechna předpověděná proroctví zahrnou tyto mocnosti, ve 
kterých dojde ke všem otřesům v náboženských a politických strukturách. 

Sýrie a Egypt se kvůli nepokojům ve svých zemích stanou katalyzátory pro větší válku, která 
zahrne čtyři velké mocnosti. Všechny tyto mocnosti se spojí a vytvoří jednotný režim, který 
bude využit k ovládnutí bohatství a obyvatel celého světa. 

Náboženská válka bude ústředním bodem této kontroly a ustanovení vůdci v mých 
křesťanských církvích budou přemoženi a zničeni v přípravě na příchod šelmy, která bude 
ovládat všechny čtyři říše. Žádnému z vládců, kteří odporují Božímu Slovu, nebo kteří se 
snaží zničit jeho děti, nebude Bohem dovoleno zmocnit se těch, jejichž jména jsou v Knize 
živých. A když mluvím o křesťanech a nezbytnosti zůstat Mi věrní, zmíním také židy, protože 
jejich ochránce, archanděl Michael, nad nimi bude bdít a pomáhat jim přestát 
pronásledování, které, jako Boží vyvolený lid, budou muset také přetrpět. 

Byl vytvořen Boží plán a všichni andělé a svatí v nebi se nyní připravují, aby Mi pomohli v mé 
misi sjednotit a chránit ty, kteří Mě milují, před velkým podvodem, jenž byl připraven k 
oklamání světa. Nikdy předtím nebyla zloba proti Bohu lidskou rasou tak koordinovaná, jako 
je tomu dnes. Nikdy předtím nebyl smrtelný člověk schopen způsobit tak mnoho utrpení 
uchvácením moci, aby ovládnul vše, jakou má v tomto okamžiku historie. Velké 
pronásledování Božích dětí, vyvolané Satanem s ochotnou podporou zla, mocichtivých mužů 
a žen na vládnoucích pozicích, probíhá před vašima očima. Přesto to mnoho z vás nedokáže 
vidět, protože jste byli oklamáni. 
 
Váš Ježíš 
 
925. Tak mnozí na Mne zapomněli a v mnoha případech Mě berou jako 
samozřejmost 
Úterý, 24. září 2013 v 18:00 

 
Má vroucně milovaná dcero, jak sám se cítím, když tak mnozí, včetně těch, kteří jsou věrní 
mému svatému Slovu, tráví tak málo času v mé společnosti. Jak jen toužím po jejich 



pozornosti, i kdyby jen na chvilku za den. Tak mnozí na Mne zapomněli a v mnoha případech 
Mě berou jako samozřejmost. Nevíte, že jen krátkým rozhovorem se Mnou vás zahrnu svými 
milostmi? Ti, co Mě těší rozmluvou se Mnou – tím nejprostším způsobem – získají vnitřní 
pokoj, který nelze nalézt nikde jinde po světě. 
 
Ve vaší honbě za potěšením, pohodlím a příjemným vzrušením, vaše návaly uspokojení mají 
krátké trvání. Nic, včetně největších pokladů světa, vás nenaplní. Je to díky Mně - mému 
velkému milosrdenství - že vám byl udělen ten největší poklad - dar života plného velké 
nádhery, úžasné okolí, dokonalé a krásné tělo a schopnost cítit trvalou lásku, která vás 
zaplaví a přinese vám nesmírné štěstí. Tento věčný život a čas pro Mne, abych vás přenesl do 
svého nového království na zemi, je blízko. 

Když se mnou mluvíte a prosíte Mě, abych vás připravil na ten Velký den, budete připraveni, 
ale nějaký čas zabere uskutečnění změn, které se od vás očekávají pro Velký den Pána. 

Stejně jako nevěsta a ženich, i vy musíte mít vše v pořádku, před tímto požehnaným dnem. 

Dostatečně předem musíte připravit svou rodinu, přátele a příbuzné. V den, kdy přijdu 

naplnit tuto slavnou proměnu, musíte již být připraveni tělem i duší. 
 
Za každý den, který strávíte zaneprázdněni potřebami ostatních, si musíte vyhradit alespoň 
10 minut z tohoto dne pokáním za své hříchy. To je velmi důležité, protože vás miluji a vítám 
vás. Abyste se Mnou náležitě komunikovali, musíte vždy přede Mne přijít jako pokorný 
služebník. Když přede Mnou klekáte nebo se Mnou jednoduše promlouváte srdcem, vždy 
začněte větou: 
 
"Ježíši odpusť mi, neboť jsem zhřešil." 
 
Potom ucítíte moji přítomnost a budu žít ve vaší duši. Čím častěji se budete ke Mně obracet, 
tím bližší Mi budete. Brzy budu jako váš přítel, bez kterého nemůžete žít. Až se potom na 
Mne budete obracet pro každou drobnost, budu tam. Vždy zajistím, aby ti z vás, kdo tráví čas 
v mé společnosti, byli obdařeni velkou přízní a má požehnání jim přinesou klid duše a pokoj 
mysli. Pamatujte, že odpovím okamžitě těm, kteří Mě hledají. 
 
Váš Ježíš 
 
926. Běda křesťanům, kteří Mě opustili kvůli pohanství New Age 
Úterý, 24. záři 2013 v 22:44 

 
Má vroucně milovaná dcero, každá živá duše má silný instinkt vyhledávat Boha ve svém 
životě. Ti, kteří najdou Boží lásku v její nejčistší podobě, jsou obdarováni tímto darem díky 
jejich pokoře a přijetí skutečnosti, že veškerá sláva náleží Bohu. 

Na druhé straně pohané, ve svém hledání duševního pokoje, spíše než samotného Boha, 
vyhledávají jeho stvoření.  Místo toho, aby se sklonili před mým Otcem, všemohoucím 
Stvořitelem všech věcí, padají tváří k zemi před falešnými modlami, včetně divů, které stvořil 
pro svět - země, slunce, měsíce, hvězd. Koří se těmto velkým divům, a pak věří, že jim to 
dává velkou moc. To, co hledají, je forma duchovního osvícení, které, jak doufají, jim přinese 
radost a pokoj. Mnozí pak, skrze meditaci a jógu, otvírají své mysli a duše, čímž umožňují 
duchu zla je poškodit. Mylně věří, že nějaká jiná síla, jiná než ta, která pochází od Nejvyššího 
Boha, jim může přinést pokoj, po kterém touží. 



Víte už, že je pouze jediný Bůh. Jakákoliv jiná podoba obdivu představuje pohanství. Je 
úplně jedno, co říkají, nebo čím takové jednání ospravedlňují, je to pozvání Satana 
k napadení duše a jakmile získá přístup s démony, které pošle, už nenechá duše na pokoji. 
Budou je trýznit, sytit lžemi a přimějí je uvěřit, že jsou nadaní nějakým darem. Někteří věří, 
že mohou léčit ostatní, a to prostřednictvím praktik jako je Reiki, ale to, co místo toho dělají, 
je, že zamoří ostatní, včetně nevinných. Když pohané zaříkávají, aby přivolali duchovní dary, 
říkají, že jim to přináší mír. I když tomu mnozí věří, vězte, že v krátkém čase – jakmile do 
jejich myslí vstoupí zlý duch – stanou se rozrušenými a nenajdou žádnou úlevu. Budou 
neustále vyhledávat všemožné smyslové požitky a to, co z toho získají, bude temnota duše. 

Pohanství přináší strašný neklid a v zemích, kde pohané vzývají falešné bohy, přivolávají na 
sebe hněv mého Otce. Mnoho takových duší nechápe, čeho se dopouštějí, ale poznáte je 
podle toho, jakým způsobem zkrášlují svá těla, protože se považují za posvátné nádoby v 
očích falešných model, které, jak tvrdí, uctívají. Láska, pokora, nebo osobní oběť pro dobro 
ostatních budou chybět, protože uctívají pouze smysly. Nechápou, že jejich duše jsou darem 
od Boha a takto se jich vzdávají při honbě za dokonalostí, které nikdy nemohou dosáhnout. 

Ve chvíli Varování, probudím v těchto duších Pravdu, aby poznaly, komu patří. Modlete se, 
aby přijaly moji ruku milosrdenství. Běda křesťanům, kteří Mě opustili kvůli pohanství New 
Age. Jsou to ti, kteří nechtějí moje milosrdenství a raději koketují s nesmysly, protože to živí 
jejich ega, když si myslí, že mají moc ovládat duchovní věci. Zatímco budou takto hledat 
osobní dokonalost, úplně se oddělí od Boha. Tím, že to udělají, otevřou dveře Zlému, který je 
svede a zhypnotizuje přitažlivostí pověrčivých očekávání, která povedou ke zpustošení jejich 
duší, kde se Boží lásce nemůže dařit. 

Váš Ježíš 

927. Matka Spásy: Jen málo bude natolik statečných, aby otevřeně hlásali Slovo 
Boží během křižování církve mého Syna na zemi 
Středa, 25. září 2013 v 12:15 

Mé dítě, křižování církve mého Syna na zemi již bylo důkladně a skutečně započato a 
všechny příznaky začaly být viditelné. Tak jako byl tehdy můj Syn přibit na kříž a jen jeden 
z jeho apoštolů s Ním zůstal až do konce, tak také jen málo jeho následovníků na zemi se 
odváží být vidět při obraně jeho mystického těla na zemi, až bude pleněno, pronásledováno, 
a pak zničeno. 

Velmi málo z těch, kteří přísahali věrnost mému Synu, přihlíželo jeho bičování nebo Ho 
provázeli při výstupu na horu Kalvárii. Já jsem měla pouze čtyři věrné následovníky – 
sestřenici Marii, Martu, Marii Magdalenu a Jana, kteří mi byli oporou při mé agonii, když jsem 
musela být svědkem strašného mučení svého Syna. Mnozí budou následovat pokyny mého 
Syna v těchto svatých poselstvích světu, ale jen málo z nich bude natolik statečných, aby 
otevřeně hlásali Boží Slovo během křižování církve mého Syna na zemi. 
 
Můj žal je v této době velký, protože vše, co bylo mnou předpověděno při zjeveních v La 
Salettě a Fatimě se nyní před vámi všemi odhaluje, ale mnozí z vás jsou slepí. Vy, kteří jste 
mi zasvětili v mých nejsvětějších svatyních hodiny, musíte přijít a prosit mě, vaši Matku, 
abych vám otevřela oči Pravdě. Musíte mě prosit, abych zasvětila vaše srdce a duše svému 
Synu, jinak ho také zapřete. 
 
Vaše milovaná Matka 
Matka Spásy 



 
928. Bůh Otec: Budu-li muset zničit města k zastavení šíření zla, udělám to 
Čtvrtek, 26. září 2013 v 17:55 

 
Má nejdražší dcero, ruka mé spravedlnosti dopadla na svět a ztrestám všechny, kdo ubližují 
mým dětem na těle i na duchu. Musíte se bát mého hněvu, stejně jako přijmout mé 
milosrdenství. 

Zasáhnu ve vašich zemích k zastavení narůstání válek a budu-li muset zničit města 
k zastavení šíření zla, udělám to. Protože se zkaženost člověka šíří jako virus, rozetnu tyto 
duše vedví a srazím je. Jak Mě znechucují ďábelské hříchy potratů, válek, vražd a podvodů 
těch, co pomáhají šířit hřích. Za to teď zaplatí. 

Ti, v politických postaveních, ovládající dostupnost potratů, budou prvními ztrestanými. Teď 
očekávejte, že uvidíte, jak budou trpět za zvěrstva, která tolerovali před mýma očima. Tyto 
skupiny, které tajně plánují zánik světové populace prováděním potratů, zemřou v agónii 
mojí rukou. Spravedlnost na nich tak bude konečně vykonána a nedovolím jim už působit 
takové zlo mým dětem. Jejich arogantní tvrzení, že jednají v lidském zájmu, budou umlčena, 
protože se ode Mne oddělili a mají teď málo času k vykoupení svých duší. 
 
Vy, zodpovědní za výuku mých dětí Pravdě evangelia, musíte dbát tohoto slibu. Pozvednu 
vás, budete-li hovořit Pravdu, ale uvrhnu vás do propasti, pokud a až znesvětíte svatou 
eucharistii. A i když vás lháři budou přesvědčovat o nutnosti změnit Pravdu a budou vás 
pronásledovat, nebude to nic proti temnotě, kterou rozprostřu po celé zemi. Pak bude pláč a 
skřípění zubů, ale nikdo vás neuslyší. Neuvidíte ani neuslyšíte nic, ale pocítíte bolest těch 
duší, které jste zničili kvůli odpadlictví, které jste pomáhali podněcovat, dokud nezahalilo 
duše těch posvěcených služebníků, kterým jste dávali pokyny. 
 
Bojte se mého hněvu, neboť sestoupí na vás náhle, a pak bude pro vás příliš pozdě. Nikdy 
neuvidíte moji tvář. Dávám vůdcům všech, kteří ovládají mé církve na zemi, toto poslední 
varování. 
 
Vaše selhání při obraně Božího Slova nebo obhajobě svaté eucharistie způsobí smrt a 
zoufalství. Neposkytnu vám čas zničit duše, které byly označeny mými nepřáteli. 
Váš Otec 
Bůh Nejvyšší 
 
929. Má pravá církev bude vyhozena z Říma a bude muset vytrpět několik let 
pustošení 
Sobota, 28. září 2013 v 15:23 
 
Má vroucně milovaná dcero, těm, kteří ve Mne věří, ale nemají ani tušení, že se můj Druhý 
příchod blíží, stále připomínej, že musí stále sledovat znamení, prorokovaná v Knize mého 
Otce pro čas, předcházející Velký den. 

Velké odpadlictví je první znamení. Nastane tehdy, až víra v Pravdu – Boží Slovo – vymizí a 
hřích bude oslavován v každé části světa. Znamením, že se můj Druhý příchod velmi přiblížil, 
bude, až velké odpadlictví od víry ovládne nitro mé církve. Až uvidíte ty, kdo říkají, že byli 
jmenováni Mnou, aby vedli moji církev na zemi, zabývat se laickým světem, aby získali 
oblibu, budete vědět, že změny začaly. Až uvidíte, jak se diskutuje o velké oběti – o mém 
ukřižování, a připojují se nové významy k mé eucharistii, poznáte, že má církev bude vržena 
do pustiny. 



Mou církví mám na mysli ty, kteří se neodchýlí od Pravdy a kteří, jako dříve, stále přijímají 
Boží Slovo. Moje pravá církev bude vyhozena z Říma a bude muset vytrpět několik let 
pustošení. Bude pošlapána pohany a bude trpět, ale mou milostí zůstane nedotčená a 
statečné duše, které Mě odmítnou opustit, dostanou ode Mne mimořádné dary. Zatímco pod 
maskou mé církve spatříte ohavné, tak zvané zázraky, uzdravení a gesta falešné pokory a 
lásky k lidstvu, ode Mne uvidíte pravé zázračné zásahy. Mými skupinami modlitební kampaně 
dám těm, kteří se jim posmívají a zesměšňují je, poznat přítomnost Ducha Svatého. Mnoho 
zázraků bude uděleno mým modlitebním skupinám a těm, kdo se modlí, jako dar, aby 
pomohli mým milovaným stoupencům snášet náboženské pronásledování. 

Pronásledování, o kterém mluvím, je převážně duchovní. Moji praví stoupenci, a tím míním 
všechny křesťany, každého vyznání, kdekoliv, budou přihlížet ve velkém zármutku, až budou 
muset být svědky velkého podvodu, který dolehne na katolickou církev. Katolická církev 
přijme laický svět a prohlásí, že smrtelný hřích už víc nebude. Hřích se už nebude přiznávat, 
a aby se oklamali nevinní, bude jim řečeno, že není těžké vstoupit do mého království. 
Zpověď v současné podobě skončí. Lidem bude řečeno, aby prosili o vykoupení svým 
vlastním způsobem, a tak se mnozí už nebudou obtěžovat Mě prosit o odpuštění. Neudělají 
to, protože už dále nepřijmou, že hřích je činěn vědomě a že kvůli tomu Bůh odpustí vše. To 
je omyl, který byl předpověděn a který povede milióny do ohňů pekla, kam budou vedeny 
falešným prorokem a antikristem. 

Brzy budou všechny pohanské slavnosti včleněny do katolické církve kdekoliv. Pohané a ti, 
kteří nenávidí Boha, budou pozváni k oltářům před svatostánky. Tato hostina bude 
prohlášena novou formou přijímání – všechny Boží děti spojené k uctívání každé víry druhých 
a lidských práv. Od vás, moji následovníci, se bude žádat prokazování úcty těm, kdo chtějí 
zničit moji přítomnost ve svaté eucharistii.  Nepřijmete-li pohanství, budete obviněni, že jste 
nekřesťané. To je způsob, jakým budete všichni oklamáni. Takto budu Já, Ježíš Kristus, 
znesvěcen. Totéž udělají ve školách, aby vyhnali křesťanství. Totéž udělají v politických 
kruzích, kdy všechno, co má co dělat se Mnou, bude sprovozeno ze světa. Na žádné jiné 
náboženství nebude zacíleno s takovou nenávistí. Křesťanství, protože je Pravdou, bude 
zničeno. 

Co si neuvědomujete, je, že když se stanete ochotnými účastníky tohoto ďábelského 
znesvěcení, vaše duše zčernají a časem opustíte svoji vlastní spásu. 

Zraďte Mě a odpustím vám. Zapřete Mě a odpustím vám. Ale když Mě znesvětíte a přísaháte-
li věrnost šelmě, úplně se ode Mne oddělíte a shledáte, že je nemožné přijmout mé 
milosrdenství. 

Váš Ježíš 

930. Církevní zednářství nyní dosáhlo nejvyšší úroveň moci v mé nejsvětější církvi 
na zemi 
Pondělí, 30. září 2013 v 15.45 
 
Má vroucně milovaná dcero, musím požádat všechny mé posvěcené služebníky, aby dávali 
pozor na výzvu účastnit se exercicií, které budou zavedeny, aby je přesvědčily k souhlasu s 
novou přísahou věrnosti, která učiní zbytečné – pokud by na to přistoupili – jejich nejsvětější 
sliby, jimiž se zavázali Mně, Ježíši Kristu. 

Církevní zednářství nyní dosáhlo nejvyšší úroveň moci v mé nejsvětější církvi na zemi a bude 
brzy diktovat svou novou liturgii, která bude v rozporu s mou nejsvětější vůlí. Vytvořená 
nepřáteli Boha a maskovaná jako nová úprava vyhovující politickým silám, které chtějí 
zakázat křesťanství, bude předložena tak rychle, že mnohé v mé církvi to ohromí. Budou 



bolestně sledovat takovou ohavnost, ale hlasy mých věrných služebníků nebudou veřejně 
slyšeny, protože oni, zednáři, určují, jak bude tato nová liturgie vnímána. Všechny námitky 
vznesené v diecézích po celém světě budou odmítnuty a odloženy. Výmluvou bude, že církev 
potřebuje získat nové, mladé duše, které od ní odpadly. To, že se dovolávají k laickému 
světu, odůvodní, že takto obrátí více lidí prostřednictvím nové liturgie. 

Ach, jak lživá bude tato ohavnost a jak velký bude počet těch, kdo podlehnou lžím, které 
mnoho lidí odvedou od Pravdy. Kniha Pravdy byla předpověděna prorokem Danielem, aby 
Boží děti nikdy nezapomněly Pravdu, až se budou topit ve lžích, které pohltí mou církev na 
zemi. 

Přijměte Pravdu, ustanovenou mou církví na zemi. Nepřijímejte nové zákony, které vás 
budou nutit přijmout v mém svatém jménu, a které se rovnají svatokrádeži. 

Váš Ježíš 

931. Je velmi špatně chápáno, co v mých očích dělá muže nebo ženu svatými 
Středa, 2. října 2013 v 22:15 
 
Má vroucně milovaná dcero, je velmi špatně chápáno, co v mých očích dělá muže nebo ženu 
svatými. 

Co se týká modlitby, mnoho lidí ve světě shledává tuto praktiku křesťanské víry obtížně 
přijatelnou. Pro mnoho dobrých a dobře smýšlejících lidí je zatěžko se v klidu posadit v 
pokojném rozjímání mých velkých lekcí daných světu k pochopení, co se od nich očekává. 
Nemám velké požadavky. Nenutím duše, aby přede mnou trávily hodiny a hodiny, a přesto 
mám takovou radost, když to pokorné duše dělají - ale to se stává zřídka. 

Takto si přeji vytvořit intimní vztah se všemi Božími dětmi. Potřebuji jen slyšet, jak Mě váš 
hlásek zavolá, když se chcete podělit s vašimi soukromými myšlenkami, se svým trápením, se 
svými radostmi, se svými obavami, se svými neúspěchy a s vaší touhou po Mně, abych se 
mohl učinit přítomným, a vy jste Mě mohli vnímat. 

Nikdy dříve v historii světa by Bůh nedopustil, aby byl pociťován v duších těch, kdo Ho dnes 
hledají prostřednictvím Mne, jeho jediného Syna. Mocí Boha Otce Nejvyššího – přicházím i 
před ty nejnižší, nejvíc nehodné, nejvíc zmatené, nejvíc ztrápeného ducha s darem zážitku 
mojí přítomnosti.  Jak to udělám? Jak poznáte, že s vámi komunikuji? Nejdříve vás zaplavím 
slzami obrácení. Pocítíte veliký žal, protože znovu prožijete mé ukřižování. Začnete vidět 
život, dokonce i v každodenních situacích, skrze moje oči. Budete přitahování k ostatním, 
kteří již byli naplněni darem Ducha Svatého. 

Nevybírám si ty, o kterých si myslíte, že jsou víc hodni, víc svatí, víc požehnaní, víc 
disciplinovaní než vy. Vybírám si ty, kteří ke mně přicházejí v naprosté pokoře, kteří se 
dobrovolně vzdali vlastní vůle, aby se mohla stát mojí vůlí.  

Pokud Mě opravdu milujete, poznáte skutečný pokoj. Pokud Mě opravdu milujete, řeknete Mi 
toto:  

"Ježíši, tvá vůle je vše, na čem záleží. Má svobodná vůle je tvoje. Nalož s ní, jak budeš chtít." 

Když Mi toto duše řeknou, jsou mými věrnými služebníky a důvodem, pro který mohu 
zachránit zbytek těch, kdo jsou příliš tvrdohlaví, než aby pochopili, co znamená být v jednotě 
se Mnou. 



Mohu učinit mnoho věcí a vykonat hodně zázraků, bude-li svobodná vůle, darovaná mým 
Otcem každé osobě, nabídnuta zpět Mně, jeho Synovi. Je to ta největší síla, která zničí moc 
šelmy, až přijde k moci. Přijďte ke Mně a darujte svou svobodnou vůli mému Otci, aby 
přinesla svobodu lidské rase. Prosím, modlete se tuto speciální modlitbu modlitební 
kampaně: 

Modlitba modlitební kampaně (123):  

Dar svobodné vůle Bohu 

"Můj nejdražší Ježíši, slyš tuto modlitbu ode mne, nejnehodnější duše a pomoz mi více Tě 
milovat. Ze své svobodné vůle Ti nabízím tento dar zpět, drahý Ježíši, abych se mohl stát 
tvým pokorným služebníkem a zůstal poslušný Boží vůli. 

Má vůle je tvou vůlí. Tvůj příkaz znamená, že budu poslušný každého tvého přání. 

Má svobodná vůle je tvá, abys s ní naložil podle toho, co je třeba k záchraně všech lidí po 
celém světě, kteří jsou od Tebe odděleni. 

Poskytuji tento dar, který mi byl dán při narození, k nejsvětější službě Tobě. Amen." 

Čím víc Mě začnete poznávat, tím víc pochopíte dvě věci. Má učení se nikdy nezměnila. Miluji 
všechny duše. 

Váš Ježíš 

932. Protože začíná křižování mé církve na zemi, musíte dávat pozor na znamení, 
která byla předpověděna 
Čtvrtek, 3. října 2013 v 22:35 

 
Má vroucně milovaná dcero, protože začíná křižování mé církve na zemi, musíte dávat pozor 
na znamení, která byla předpověděna. 

 
Nepřátelé Boha napodobí každý aspekt mého vlastního ukřižování, počínaje znesvěcením 
mého těla. Když jsem byl vláčen před mé katy, svlékli Mě do naha, aby Mě zesměšnili a aby 
Mě zostudili. Pak Mě oblékli do červené – barvy spojené se šelmou. Pak soupeřili o to, kdo 
první vrazí hřeb do mého těla. Potom, jako divoši, rvali mé údy a rozpřáhli moje ruce tak 
daleko, že Mi je vytrhli z kloubních jamek, aby Mi způsobili obzvláštní bolest. Abych trpěl 
ještě více, vrazili Mi hřeby skrz dlaně pod úhlem tak, aby Mi vyšly zápěstím. Obě mé paže 
byly roztaženy do dvou nepřirozených úhlů a Já jsem visel v bolestivém, nezvyklém úhlu, 
vymyšleném tak, aby Mi způsobil tu největší bolest a ponížení. 
 
Metali losy, aby posledních osm mužů mohlo dohlížet na krvavé mučení, které způsobovali 
mému tělu. Skandovali nadávky, fackovali a bili mě, kopali mě do břicha a řvali jako divoši. 
Znesvětili Mě všemožným způsobem, aby ukázali všem, kteří viděli moji smrt na kříži, že 
jsem trestán za mé takzvané bezbožné lži. Byl jsem zavražděn, abych byl umlčen a aby bylo 
zabráněno Slovu Božímu dostat se k duším. 
 
Totéž se brzy stane. Mým nepřátelům nebude stačit, aby změnili podávání mé eucharistie - 
znovu znesvětí mé Tělo. Znesvětí Mě podobným způsobem. Bude použita červená barva, 
budou dělat gesta před mým křižem, aby mě urazili novými rituály. Jen ti, kteří znají tyto 
symboly, budou schopni rozlišit, jak tato znesvěcení budou s nadšením předváděna světu 
uprostřed velké okázalosti a nádhery. 
 



Nová kázání budou nesmysly a mnoho z nové liturgie nebude dávat smysl. Vy, kdo znáte má 
učení, buďte si vědomi matoucích, nelogických a složitých výroků, které budou doprovázet 
nová, přepracovaná učení a dávná vyznání. Nejen že vás zmatou a vytvoří ve vašich duších 
velké znepokojení, budou plné protikladů a lží, které by nikdy nemohly pocházet ode Mne, 
Ježíše Krista. 
 
Pravda vám byla dávána od doby, co jsem kráčel po zemi. Teď vám budou dávány lži, 
vytvořené, abyste se odvrátili od Boha. Ujistěte se, že jste ve střehu, jinak budete zhltnuti a 
zavedeni do falešného učení.  Brzy na vás sestoupí učení temnoty, pečlivě plánované po 
mnoho let. Nesmíte nikdy přijmout sliby, které jsou v rozporu s mým Slovem. Když uvidíte, 
jak se tyto věci stanou, budete vědět, že vám byly přineseny duchem zla, aby zničil vaši 
naději na věčnou spásu. 
 
Váš Ježíš 
 
933. Popřete-li hřích, popřete Mne 
Pátek, 4. října 2013 v 23:44 
 
Má vroucně milovaná dcero, nikdo nemůže se Mnou bojovat a očekávat věčnou spásu, pokud 
se Mi zcela neodevzdá. Všechny Boží děti musí vědět, že se blíží čas, kdy svět pozná, že mé 
poslední volání je již téměř u nich. 
 
Nikdy se mého volání nebojte. Přivítejte je, protože vám přináším lásku, pokoj a spásu. 
Ignorovat Mě je na vlastní nebezpečí, neboť vám dám jen tolik času, abyste zareagovali na 
moji výzvu z nebe. 
 
Vy, moji milovaní následovníci – nezáleží na tom, kdo jste - se brzy shledáte izolovaní a 
odříznuti od mé skutečné přítomnosti. Má přítomnost, mé Slovo a pravá Boží učení budou 
vyhnány a vy se ocitnete ve velmi osamělém stavu. Vy, kteří vtipkujete, vysmíváte se těmto 
svatým poselstvím Lásky světu a zesměšňujete je, budete ponecháni tápající, jak tomu bývá, 
když půjdete cestou klamu. Čím dále po této cestě půjdete, tím větší bude vzdálenost, kterou 
položíte mezi své duše a moje milosrdenství. 
 
Jestliže Mě milujete, uvěříte v má učení. Pokud Mě znáte, poznáte mé svaté Slovo v Písmu. 
Pokud Mě znáte a přijmete, že bych kdy dovolil, aby mé svaté Slovo se změnilo v něco, čím 
není, bez zásahu z mé strany, potom nemůžete říct, že Mě znáte. Věříte-li, že Já, Syn 
člověka, který zemřel brutální smrtí za vás, abych vás zachránil od hříchu, bych mohl nečinně 
sedět a trpět takovou situaci, pak popíráte Boží Slovo. 
 
Popřete-li hřích, popřete Mne. Přijmete-li hřích jako dobrou věc, nebo uvěříte-li, byť na 
jedinou minutu, že jej prominu bez smíření, pak si nemůžete dále činit nárok na místo v mém 
království. Varuji vás, že toto období před vámi vás zavede na tu nejnebezpečnější cestu 
zkázy, nezůstanete-li věrní mému svatému Slovu. 
 
Mé Slovo je věčné. Mé království bude vaše, přijmete-li mé Slovo tak, jak vám bylo dáno. 
Odvážíte-li se jakkoliv s ním manipulovat nebo přijmete-li jakoukoliv jeho novou úpravu, 
budete za to trpět. Můj hněv nyní vzrůstá, když vidím, jak málo úcty mnoho z vás prokazuje 
Pravdě, tak jak byla napsána v Knize mého Otce. Nemůže být žádná jiná pravda. Žádná 
forma odchylky nemůže být nikdy Bohem přijata. Žádné diskuse. Žádné lidské úvahy. Žádné 
výjimky. Pravda bude žít věčně. Lži vás zavedou do náruče šelmy. 
 
Váš Ježíš 



 
934. Brzy budete vyzváni vůdci v mých církvích po celém světě, abyste použili 
svou víru k vytvoření politické kampaně za záchranu chudých 
Neděle, 6. října 2013 v 23:20 

Má vroucně milovaná dcero, hlas falešného proroka pořvává o všem, co je v mé církvi svaté. 
Nicméně málo bude řečeno o důležitosti držet se Božích učení, svátostí a hlásání Pravdy. 
Místo toho uvidíte rozptylování, odvádění pozornosti, jako je péče o chudé a hladové, a to 
bude považováno za váš první úkol, jako služebníků Božích. 

Jako služebníci a následovníci Boží v církvi, je vaší prvořadou povinností věrnost Pravdě, jak 
jsem vám již řekl. Třebaže láska a pomoc chudým a hladovým jsou správné věci, moje církev 
na zemi má mnohem větší úkol, k němuž jste se Mi slavnostně zavázali. Ten zahrnuje učení 
Pravdy ve všem, co jsem vás učil a vy to uděláte, pokud Mě opravdu milujete. 

Posláním církve je učit Pravdu mého učení. Vzít jeden z aspektů mého slova k pomoci 
chudým je obdivuhodné, ale zavádějící, protože moje učení jasně říká, že musíte pomoci 
chudým na duši. Pomozte jim nejprve vyléčit jejich duši, než jim pomůžete od útrap života. 
Dám-li vám chudého člověka a požádám vás, abyste mu pomohli, jak byste to udělali? Dáte 
mu oblečení? Peníze, aby nakrmil svoji rodinu? Nebo byste především chtěli, abych zachránil 
jeho duši? 

Brzy vám bude řečeno, abyste soustředili svoji pozornost na chudé ve světě. Požádají vás o 
peníze – a vezmou je z různých zdrojů, aby pomohli chudým ve světě, lidem bez práce a 
lidem bez domova. Řeknou vám, že Já, Ježíš Kristus, jsem vždy miloval chudé. Problém je 
tento. Já vyhledávám především chudé duchem – vysvobodit je ze ztraceného života. Ubozí 
na duši – ti, co mají jen malé vnímání Boha – jsou těmi, po nichž toužím. Požehnaní jsou 
lidé, kteří jsou chudí v tomto životě, kteří mají velmi málo, ale kteří Mě milují, protože tito 
lidé nejsou vůbec chudí. Bohatý člověk, který ke Mně nechová žádnou lásku, potřebuje víc 
mé lásky, milosti, soucitu, než ti, kteří jsou nuceni hledat si jídlo, oblečení a přístřešek. To, 
jak Mě milujete a jak mě prosíte o spásu, je tím, čemu musíte věnovat pozornost. Svátosti 
budou zachraňující mocí pro bohaté i chudé, kteří ale nemají žádnou lásku ke Mně. 

Brzy budete vyzváni vůdci v mých církvích po celém světě, abyste použili svou víru k 
vytvoření politické kampaně za záchranu chudých. Neřeknou nic, aby vás povzbudili připravit 
se na můj Druhý příchod, protože se neodváží vás připravit na tento Velký den. Raději 
odvrátí vaši mysl ode Mne tím, že vás požádají, abyste trávili více času poctou skutkům 
falešného proroka.  

Zakrátko budou vyrobeny sochy, relikvie, plakáty, poháry a velké malby falešného proroka 
na zakázku, aby byly umístěny všude v kostelech. Jeho obraz, časem spolu s obrazem 
antikrista, bude zdobit mnohá veřejná místa, kostely, politická centra, stejně jako v zemích, 
kde uvidíte, jak jejich parlamenty přijmou katolickou církev v "novém světle". To vytvoří 
novou formu falešného hlásání evangelia, a protože se to bude zamlouvat moderní světské 
společnosti, přitáhne to mnoho obdivovatelů z celého světa. 

Ani slovem nebude zmíněn význam svatých svátostí, daných světu, nebo důležitost milostí, 
které přinášejí. Místo toho budou všechny znevažovány – budou jim přidány další významy, 
aby upoutaly ty, kteří je, takové jaké jsou, odmítali. Bude to s očekáváním, že ohavnost 
znesvěcení mých svátostí bude nabídnuta tolika lidem, jak jen to bude možné, aby je odvedli 
od Boha, a tak nepřátelé Boha budou moci završit svůj pakt se zlem. 



Ďábel podvede mnohé, kdo patří k mé církvi, v tomto okamžiku historie. Udělá to nanejvýš 
elegantně a přesvědčivě a ospravedlní lži, kdy jeho sluhové řeknou, že Já bych schválil tyto 
nové změny. Já, Ježíš Kristus, budu nesprávně citován, aby si získali duše. Má učení budou 
překroucena, aby zničili mou církev a ukradli Mi ty duše, které jsou Mi nejbližší. Miliony 
přijmou lži zcela bez zájmu světa. Musíte se za ně modlit v naději, že si časem uvědomí, že 
je něco špatně. 

Když Já jmenuji vůdce a když je vybraná duše pověřena šířit mé svaté Slovo v mé církvi na 
zemi, Pravda je vždy přímá, jasná, stručná a jde přímo k jádru věci. Když vám budou lhát, 
skrze vliv ducha zla, budete zmateni. Věty vám nebudou dávat smysl. Takzvaná vylepšení, 
předkládaná nepřáteli v mé církvi, budou znamenat, že pravda není "dost dobrá". 

Mé Slovo, svátosti a učení nepotřebují vylepšovat, protože přišly ode Mne. Já jsem Bůh. Jsem 
dokonalý. Mé slovo je věčné. Kdokoliv manipuluje s mým nejsvětějším Slovem, je Boží 
nepřítel. Můj hněv je v tuto dobu velký a zachází-li někdo neuctivě s mým Tělem, nejsvětější 
eucharistií, a říká, že vede můj lid, pak vězte, že to není pravda. Nikdy bych nežádal od 
vůdce mé církve, aby měnil Slovo Boží zaváděním nových významů a výkladů. To by se nikdy 
nemohlo stát. 

Váš Ježíš 

935. Satan a jeho démoni zverbovali obrovskou armádu 
Úterý, 8. října 2013 v 15:40 
 
Má nejdražší dcero, mé božské síly budou dány všem mým dětem, které se ke Mně obrátí, 
prosíce Mě – skrze mého Syna – abych je posílil v těchto časech velkých zkoušek na zemi. 

Hřích je tak rozbujelý, že můj Syn trpí stejná muka, která pro každého z vás protrpěl na kříži. 
Hřích je tak rozšířený, že jste se všichni stali vůči němu imunní a ke zlu, které našeptává. Mé 
děti, musíte ke Mně přicházet a nikdy nevzdávat své hledání pokoje a lásky. Nemyslete, že 
neuslyším vaše ke Mně volající hlasy, bez ohledu na to, jak jste maličcí. 

Druhý příchod mého Syna vyvolá velký zmatek, rozdělení, nedůvěru, nenávist a smutek, 
protože Pravda mého svatého Slova bude odhozena stranou. Satan a jeho démoni zverbovali 
obrovskou armádu – armádu tak velkou a mocnou, že by to bylo k nevíře, kdybyste mohli 
vidět, jak byla zformována. Tato armáda řídí, co je vám, mým dětem, veřejně sdělováno. Od 
této chvíle vám bude velmi zřídka řečena Pravda. Tím myslím Pravdu podle mé nejsvětější 
smlouvy. 

Všechny záležitosti světa, v němž žijete, vám nebudou odhalovány pravdivě, protože války, 
kterých budete brzy svědky, budou vyvolány záměrně ke zničení Mého lidu. Žádná z těchto 
válek nebude pro dobro člověka a nebude ani spravedlivá. Mé slovo, dané světu od doby, 
kdy můj první prorok zjevil má přání, už nebude bráno vážně. Slovo, podle mého Syna, 
Ježíše Krista, bude zneužito a znesvěceno, aby ospravedlnilo lži. 

Je čas pro všechny povolané k službě mému Synu, aby byli stále na pozoru. Nemůžete 
ignorovat toto mé volání k lidstvu. Skrze mého Syna vás žádám, abyste zůstali spolu v 
jednotě s Ním po všechen čas. Vy, mé děti, jste prvním Satanovým cílem, protože nebude 
mít klid, dokud se nejdříve nezmocní církve mého Syna na zemi. Bez církve mého Syna se 
mu nepodaří přitáhnout duše, po kterých nejvíce touží. Vy, mé děti, budete zraňováni a 
týráni šelmou – antikristem – pokud podlehnete tlaku, kterým vás bude nutit přijmout nové 
falešné učení, které je nyní pečlivě a bezohledně připravováno. 



Já, Otec vás všech, Bůh Nejvyšší si přeji, aby bylo dáno ve známost, že antikrist má být přijat 
mými nepřáteli v tajných rituálech. Jsou mu skládány přísahy za utajovanými zdmi v místech 
určených k uctívání mého Syna. Církevní zednářství, kterého budete svědky, hraje důležitou 
úlohu v této ohavnosti. Žel, to všechno se musí stát před tím, než bude naplněna má 
smlouva shromáždit všechny mé děti znovu v ráji, který jsem pro ně na začátku stvořil. 

Bude to na těch z vás, které jsem vyvolil, aby se vždy hlásili k Pravdě, a mohli tak pomoci 
mému Synu zachránit ostatní duše, které budou přísahat, že budou následovat šelmu. 

Obraz mého Syna, běžný po celém světě, bude brzy nahrazen obrazem falešného proroka. 
Jeho obraz bude uctíván jako první, místo obrazu mého Syna. Pak tento obraz bude 
následován velkými obrazy šelmy všech možných formátů, jejíž symbol 666 bude umístěn v 
každém znamení, které udělá před nic netušícím světem. Uvidíte tento symbol skrytý v 
bezbožných předmětech, které budou použity stejně, jako se nosí svaté předměty. Bude 
vytvořen druh růžence ke zbožňování nového, brzy vyhlášeného sjednocení světových církví. 
Nové světové náboženství bude oslavováno odnímáním svatých modlitebních knížek, 
medailonů, škapulířů, růženců, křížů a jejich znesvěcováním tím, že se stanou talismany 
přinášející štěstí. 

Všichni budou antikrista milovat, protože jednak bude reprezentovat svět mimo náboženství, 
ale protože bude přijat falešným podvodníkem v církvi mého Syna, bude považován za 
představitele všeho, co je na světě svaté. 

Mé děti, nedovolte, aby zprávy o těchto událostech vám trhaly srdce, protože když Mě 
budete poslouchat a následovat cestu mého Syna, ušetřím vás mnohého duchovního 
pronásledování, které přijde. Vaše věrnost těmto poselstvím bude čas od času oslabena, 
kvůli útokům nastražených Satanem. Někteří z vás odejdou. Někdo bude pochybovat. 
Obrovská většina Mi zůstane věrná a Já vám udělím velké laskavosti a milosti za vaši 
poslušnost. 

Miluji vás děti. Budu milosrdný, odpovím na vaše volání, když Mě poprosíte skrze mého Syna, 
abych utišil vaše srdce, a pomohl vám zůstat v pokoji a kráčet s důvěrou k branám mého 
Nového ráje. 

Váš milující Otec 
Bůh Nejvyšší 
 
936. Všichni se upokojte a vězte, že Bůh je vždy všemocný, a tak každý zákon, 
jakkoli špatný, může jím být pošlapán 
Pátek, 11. října 2013 v 22:30 
 
Má vroucně milovaná dcero, věz, že kráčím po tvém boku každý den, každou minutu a 
očekávám tvoji odpověď. Jsou chvíle, když máš velmi mnoho práce s touto misí, ale vždy si 
musíš nechat patřičný čas, pro Mne, svého Ježíše. Pamatuj, že jsem vždy přítomen a vždy 
odpovím těm, kdo ke Mně volají. Nic vás nesmí oddělit od mé společnosti, protože čas, který 
Mi věnujete, vám přináší velké milosti. 
 
Dnes žádám všechny, kdo přijímají, že to Já hovořím k celému světu skrze Knihu Pravdy, aby 
se připravili. Nepřipusťte si nikdy obavy, trápení nebo paniku z mých poselství. Nikdy 
nevěřte, že bych vás žádal, abyste utekli ze svých domovů do úkrytů, protože takový příkaz 
nepřijde ode Mne.  Útulky, o kterých mluvím, jsou ta místa, kam budete potřebovat přicházet 
na mši a ke svátostem. 



Mí věrní služebníci se nyní po celém světě připravují, protože přichází den, kdy každodenní 
oběť mše více nebude. 

Musíte mít požehnanou Pečeť živého Boha stále ve svých domovech a v libovolném formátu 
ji také nosit u sebe. Ta vás bude chránit před nejrůznějším pronásledováním a získáte sílu 
potřebnou zůstat věrnými Bohu a všemu, co je jasně dáno v nejsvětější Bibli. 

Všichni se upokojte a vězte, že Bůh je všemocný, a tak žádný zákon, jakkoli špatný, nemůže 
jím být pošlapán. 

Ti, kteří se rozhodli odpovědět na moje volání, jsou požehnaní. Vy, na oplátku, skrze váš 
skutek lásky k bližnímu budete šířit Pečeť živého Boha všude, kam půjdete. Musíte to dělat 
teď. Důvěřujte Mi. Nebuďte nikdy znepokojení, protože Já nešířím strach. Šířím pravdu, která 
může být pro někoho zdrcující. Jsem váš Ochránce, váš Spasitel a přijdu brzy, abych vám 
přinesl konečnou spásu a svět, který má přijít, kde nebude nic zlého. Buďte v pokoji. Povedu 
vás a budu vás všechny chránit a dám vám dar vytrvalosti ve všech nastávajících zkouškách. 

Váš Ježíš 

937. Jakmile se nebe a země stanou jedno, nebude už žádný očistec 
Sobota, 12. října 2013 v 17:10 
 
Má vroucně milovaná dcero, můj trůn bude postaven na obnovenou zemi a všichni budou 
brzy žít v míru a harmonii podle vůle mého Otce. 

Svět se stane takovým, jako byl na počátku, nebude vnímán žádný nesoulad. Všechny Boží 
děti, vybrané připojit se k andělům a svatým, budou žít dokonalým životem. Vězte však toto. 
Těm, kteří nepřijmou skutečnost Nového ráje, ač dostali každou možnost se rozhodnout, 
kterou cestu si přejí zvolit, nebude dána druhá možnost. Jakmile se nebe a země stanou 
jedno, nebude už žádný očistec. Jedinou cestou duší, které odmítnou přijmout Mé svobodně 
nabídnuté milosrdenství, bude cesta vedoucí do pekel. Mnozí budou natolik tvrdohlaví, 
spoléhajíce téměř úplně na své rozumové zdůvodnění, že si, bezděčně, zvolí strávit věčnost 
v ohních pekla. 

Ti, co nevěří v Boha, nebo nepřijímají Pravdu, nevěří ani v existenci Satana. On, podvodník, 
zatemní jejich mysl lží, aby je vlákal do komor utrpení. Jak už tam budou, z nenávisti 
k lidem, jim učiní věčnost nepřestávajícím utrpením. Potom jim už nedokážu pomoci. Kolik 
jen vypláču hořkých slz zármutku nad domýšlivci, nevědomci a tvrdého srdce. Jsou tak 
nadutí pýchou, že Mě nebudou schopni nikdy spatřit. Je-li osoba zasažena hříchem pýchy, je 
pro ni nemožné, aby Mě uviděla nebo byla naplněna mým pravým Slovem. Na druhé straně 
vy, kteří mě znáte, ale přijímáte podle svých vlastních podmínek – vy se také ode Mne 
vzdalujete. 

Proč říkáte, že Mě znáte, a pak překrucujete, co jsem vám řekl o mém následování? Jak se 
můžete nazývat křesťany a být připraveni přijmout falešnou teologii a lži, které jsou 
překroucené, aby vyhovovaly vašim vlastním životním stylům? Kdo jste, když Mě 
nenásledujete a nepřijímáte celou Pravdu mých učení? Jste zrádci. Zrazujete Mě. Když Mě 
zradíte jednou, budete v pokušení to udělat znovu a znovu, až nakonec přestanete být v 
mých očích křesťanem. 

Musím volat ke všem, kteří věří v mé Slovo, a zeptat se vás, zda jsem kdy schvaloval hřích? 
Já hřích odpouštím, ale nikdy jej neschvaluji. Pokud věříte, že schvaluji hřích, pak hřích 
ospravedlňujete. Budete trpět pro omyly svých cest a nejste o nic lepší než ti, kteří Mě 
zradili, zesměšňovali Mě, posmívali se Mi a ukřižovali Mě. 



Pamatujte, učil jsem vás Pravdě. Nic jiného než Pravda vám neumožní přijmout spásu, 
kterou nyní přicházím přinést světu v této poslední fázi Mé smlouvy ke spáse lidstva. 

Nikdy nezapomeňte, že Já jsem Pravda. Ode Mne pochází pouze Pravda. 

Váš Ježíš 

938. Neznáte Mě, protože Mě neuznáváte 
Pondělí, 14. října 2013 v 15:30 
 
Má vroucně milovaná dcero, vy, kteří se cítíte opuštěni a nejisti mou láskou k světu, Mě 
nesmíte nikdy přestat volat, abych vám pomohl. Čas od času budete mít pocit beznaděje, 
strachu a osamělosti, když dodržujete mé svaté Slovo, dané světu svatým evangeliem. 
Dokonce i nyní, když je vám mé svaté evangelium stále ještě dáváno, se budete cítit velmi 
osamělí, protože málo lidí uskutečňuje, co jsem je naučil svým svatým Slovem. 

Říkáte-li, že milujete svého bližního, a pak jej pomlouváte, budete Mi stále ještě patřit. 
Říkáte-li, že věříte v Desatero přikázání, ale přizpůsobujete si je tak, aby vyhovovala vašemu 
životnímu stylu, pak jste vůči Pravdě slepí. Přijímáte-li svátosti, dávané vám skrze Mne, ale 
porušujete je, ubližujete Mi. Když kážete Boží Slovo ostatním, a pak dáte přednost sobě před 
ostatními tím, že říkáte, že jste v Božích očích cennější než oni, urážíte Mě. Když prohlásíte, 
že Slovo Boží v moderním světě už nic neznamená a že musí být přizpůsobeno, aby se 
zamlouvalo laickému světu, pak plivete do Boží tváře. Když jste přesvědčeni, že vaše 
vědomosti o Mně jsou nadřazené mému svatému Slovu, které vám dávám skrze tato 
poselství a že je v nich obsažen omyl, jste neznalí Pravdy. Neznáte Mě, protože Mě 
neuznáváte. 

Tak i vy, kdo se cítíte spokojeni s vaším porozuměním mého Slova a odmítáte Mě teď v této 
misi – jste mě opustili. Zejména vy musíte zavolat o moji pomoc, neboť beze Mne nejste nic.  

Váš Ježíš 

939. Matka Spásy: Na kněze katolické církve naléhám, aby nosili můj nejsvětější 
růženec 
Pondělí, 14. října 2013 v 15:30 
 
Mé drahé dítě, ani na okamžik nevěř, že by někdo z vás byl natolik silný, aby sám odolal 
pokušením odvrátit se od Pravdy – pravého Božího Slova, kterým budete čelit. Bez 
neustálých modliteb shledáte, že nebudete schopni se postavit a hlásat Pravdu, až vám 
budou prezentovány lži. 

Všichni se musíte modlit modlitby modlitební kampaně, protože temnota už začala klesat na 
církev mého Syna na Zemi a musíte být na to každou vteřinu připraveni.  

Na kněze katolické církve naléhám, aby můj nejsvětější růženec a benediktinský kříž nosili 
stále s sebou. Musíte se modlit můj růženec každičký den a pozorně sledovat ty ve vyšších 
kruzích církve, kteří se modlí můj růženec na veřejnosti. Když jsem uctívána, pak všichni 
přítomní přede mnou se musí modlit můj svatý růženec. Nejsou-li schopni modlit se růženec 
ti, co říkají, že vodí věřící hledat mou pomoc před Boží trůn, potom potřebují vaše modlitby. 
Přicházet ke mně hledat pomoc bez modlitby růžence postrádá duchovní základ být toho 
hoden, je to jakoby voják šel do boje beze zbraně. 



Můj růženec je nejmocnější modlitba, a pokud se ji modlíte denně, zničí moc Zlého. Pro duše 
zatemněné Satanem bude přímo bolestné se modlit tuto modlitbu. Podle jejich skutků 
poznáte, kým jsou a musíte prosit Boha, skrze milosrdenství mého Syna, Ježíše Krista, aby 
jim pomohl přiblížit se k Božímu Světlu. 

Vaše milovaná Matka 
Matka Spásy 
 
940. Bezbožná trojice vypracovala plány, kde vše, co je pravdivé, bude vyhnáno 
Úterý, 15. října 2013 v 15:45 
 
Má vroucně milovaná dcero, je mým přáním, aby všichni moji kněží, každé křesťanské víry, 
začali uchovávat nejsvětější svátosti. Vy, v katolické církvi, budete prvními svědky zničení 
a znesvěcení svátostí. Vy, kteří jste věrní Mně, Ježíši Kristu, se svědomitě připravíte na 
hroznou pustinu, do které bude uvržena má církev. Musíte se připravit nyní, protože díky vaší 
věrnosti budou moci všechny Boží děti dostávat svátosti v jejich svaté podobě. 

Všem ostatním křesťanským církvím říkám toto: Připomeňte si můj slib přijít znovu v ten 
velký a slavný den mého Druhého příchodu. Vězte také, že v letech, které povedou k tomuto 
dni, budou všichni moji následovníci čelit hrozným zkouškám. Ti, kterým se podaří dostat na 
nové pozice moci ve všech vašich denominacích, budou vedeni falešným prorokem a všichni 
budou opakovat jeho slova a imitovat jeho skutky. 

Běda těm, kteří budou podporovat falešného proroka, protože je pravým opakem Jana 
Křtitele a bude předchůdcem antikrista, který bude vládnout nad vámi všemi. 

Budete pod mou ochranou, protože brzy už budete mít jen Mě, abych vás vedl. Jen Mně 
můžete věřit, že vám řeknu Pravdu, až budete pod vlivem kacířství, které vám bude 
předkládáno jako moderní křesťanská teologie. Jak lstivý je Satan, který nikdy nebude 
šokovat – místo toho vás, prostřednictvím těch, kteří mu slouží – přitáhne k nové, obráceně 
překroucené verzi výkladu mého nejsvětějšího Slova. 

Bezbožná trojice vypracovala plány, kde vše, co je pravdivé, bude vyhnáno. To vše se 
zamlouvá laickému světu, kde lidská chamtivost a touha ignorovat hřích bude předložena 
věřícím ve všech křesťanských církvích. Tento den byl vytesán do kamene a bude poslední 
urážkou, kterou Bůh dovolí, než pošle Mě, svého jediného Syna, aby shromáždil všechny, 
kteří zůstanou věrní Božímu Slovu. Až vám budou předloženy lži, budou se zdát jako dobrá 
věc. Odznak skromnosti bude společný ve všech vašich církvích, jak to bude přijato těmi, kdo 
vás klamou. 

Všechno, co je Mně vlastní a se Mnou spojené – moje láska k nuzným, slabým a pokorným, 
mé odmítání chamtivosti, lakoty a chtíče, bude využito jako součást důvodů přimět vás 
k přijetí tohoto nového učení – nového jednotného celosvětového náboženství, k přípravě 
světa na vládu antikrista. 

Dávám vám tato varování jako milující Bůh, abych vás zachránil. Vyslyšte Mě nyní. Vše o co 
prosím, je jediné. Zůstaňte věrní mému svatému Slovu. Mé svaté Slovo vám bylo dáno v Bibli 
svaté. To se nemůže změnit. Ale nepřátelé Boha překroutí jeho smysl. Až se to stane, 
odmítněte všechny, kdo vám budou říkat, že Bůh by schválil takové změny. Nic nemůže být 
vzdálenější Pravdě. 

Váš Ježíš 

941. Had dává antikristu speciální poselství, které on pečlivě uchovává 



Středa, 16. října 2013 v 23:27 
 
Má vroucně milovaná dcero, nejbezbožnější trojice, sestávající z mých tří nepřátel, falešného 
proroka, antikrista a draka, kterým je Satan, nyní povstanou v odporu proti Nejsvětější 
Trojici. Vězte, že mají mnoho tisíců a tisíců oddaných následovníků a jak se čas blíží, mnoho 
tajných a odporných ceremonií se uskuteční k poctě hada. 

Tak opatrný je had, aby neodhalil své pravé já, že jeho skutečné zlé záměry proti každému 
Božímu dítěti jsou maskovány a ukáže se svým několika málo vyvoleným jako okouzlující 
krásný princ, předvádějící se před nimi tím nejsvůdnějším způsobem. Stejně jako je 
komunikováno s mými vlastními vybranými vizionáři, had dává antikristu speciální poselství, 
které on pečlivě uchovává, a pak sdílí se svou hierarchií na zemi. Tato poselství obsahují 
pokyny k znesvěcení mé církve v přípravě pro antikrista, aby se ujal svého trůnu a podvedl 
svět, aby uvěřil, že on je Kristus, Spasitel světa. 

Nyní dejte pozor všichni, kdo odmítáte toto varování. Brzy mnoho z mých stoupenců, kteří 
Mě milují, ale nevěří těmto poselstvím, bude čelit velkému nebezpečí. Plán sebrat Mi vás 
započal a nebudete-li opatrní a ostražití, budete vylákáni do doupěte temnoty. Antikrist bude 
imitovat všechny prvky a detaily mého božství, které se dověděl od hada. Had sledoval moje 
ukřižování a jen on zná podrobnosti týkající se této hrozné události. Bude Mě zesměšňovat 
tak, že nařídí svým oddaným služebníkům přestavět obřady v mé církvi. Vezmou mé Slovo 
a přidají k němu nové obscénní prvky k uctění šelmy a mnozí nepochopí jejich význam. 

Zahrávejte si s ďáblem a vydáte se mu všanc, a to vás povede k velkým zkouškám. Opakujte 
ohavná slova, která vloží mezi vás, a otevřete mu své duše. Zbožňujte ho tím, že budete 
milovat antikrista, až se před vámi bude pyšně naparovat, a vložíte si ho, místo Mě, do svých 
srdcí. Vše, co jsem vás naučil, bude obráceně, vzhůru nohama a naruby. Protože tak mnozí 
skutečně nerozumí mým učením, a protože tak málo z vás pozorně poslouchalo evangelia, 
pokud jde o můj Druhý příchod, nebudete o nic moudřejší. 

Ach, jak to láme mé srdce, že vám musím odhalovat tyto zprávy. Jak bych si přál, abyste 
nemuseli takto trpět. Ale, slibuji vám, zmírním vaši bolest a až nastane jeho vláda, bude 
krátká. 

Duším, nevinně polapeným touto parodií na mé božství, bude projeveno mé milosrdenství. 
Žel, ti kdo věří, že budou vládnout v ráji, který jim slíbil podvodník, shledají, že budou hozeni 
do jezera ohně, kde budou trpět na věky. Nebude nikoho, kdo by jim pomohl, protože zhltli 
lži vymyšlené k získání jejich důvěry, což způsobí ztrátu mnoha duší, které budou slepě 
následovat jejich falešné učení. 

Modlete se o milosrdenství pro ty, kdo budou podvedeni králem temnoty. 

Váš Ježíš 

942. Každý nový zákon, který bude brzy zaveden nepřáteli uvnitř mé církve, bude 
výsměchem Pravdě ustanovené mým Otcem 
Čtvrtek, 17. října 2013 v 20:38 
 
Má vroucně milovaná dcero, kdyby jen více lidí skutečně uvěřilo ve Mne, svého Ježíše, pak by 
nalezli pokoj ve svých srdcích. Kde není důvěra, tam je strach. Strach zabraňuje Boží lásce 
proniknout vaší duší a pak se stáváte zajatcem. Nic jiného než mé Světlo nemůže 
pozvednout toto břemeno. 
 



Říkám-li vám pravdu, dělám to jen proto, že vás miluji a prahnu po dni, kdy budeme 
konečně sjednoceni. Nebojte se Pravdy. Má láska vás naplní odvahou a silou, abyste stáli 
pevně a zůstali Mi věrní ve všech věcech. Ochráním všechny, kteří Mě o to požádají, ale jen 
ty duše nebudou mít strach, které se Mi zcela oddají.  

Bezbožnost šelmy bude skrývána šarmem a moderností a bude to vysvětlováno všem 
s pozlátkem humanity, charity a 'péče o chudé'. Nevěřte ani na minutu, že Satanovi 
stoupenci se kdy ukážou ve svých pravých barvách. Každá lež, která bude předložena, aby 
nahradila Pravdu, se bude zdát logická a pro obecné dobro všech. Každý nový zákon, který 
bude brzy zaveden nepřáteli uvnitř mé církve, bude výsměchem Pravdě, ustanovené mým 
Otcem v Desateru přikázání, daných Mojžíšovi. Každé gesto, jakkoliv jemné, bude navrženo, 
aby uráželo Mě, Ježíše Krista, Syna člověka.  

Podvodník nemůže odolat, aby se Mi nevysmíval skrze své sluhy, protože Mě nenávidí. Bude 
urážet každou liturgickou nádobu v mé církvi svými činy, slovy a přídavkem satanských 
symbolů.  Jen ti, co znají Pravdu, uvidí tyto ohavnosti a přesně pochopí, co taková gesta 
skutečně znamenají. 

Moc Satana může mást, rozptylovat a soužit mé stoupence. On, Satan, vám nikdy nedá 
pokoj, zejména když přinášíte svědectví Pravdě. Ale vězte toto – může být přemožen, když 
Mi budete plně důvěřovat. Když se Mi zcela odevzdáte, nebude mu dána moc ovlivnit vaši 
důvěru ve Mne. On, Satan, končí. Jeho panství, jakkoliv bylo pro lidstvo bolestivé, je u konce. 
Jeho poslední urážka vůči Mně bude provedena antikristem, jenž Mě bude napodobovat 
a oklame svět, aby uvěřil, že on je Já, Ježíš Kristus a že přišel, aby zachránil svět. 

Když znáte Pravdu, budete schopni odolat jeho pokušení. Zůstanete-li pevní ve víře, 
obsažené v nejsvětější Bibli, budete zachráněni. 

Poslední útok bude rychlý a potom ukážu světu Pravdu a jen ti, kdo jsou plní nenávisti proti 
Mně, ji odmítnou. Nebojte se, neboť Já jsem jediný Spasitel lidstva. Jen má láska vám bude 
oporou. Obávejte se jen o ty ubohé duše, které budou na Mne plivat, až k nim budu 
napřahovat ruku, abych je vzal do Nového ráje. 

Váš Ježíš 

943. Mohu být jejich jediným opravdovým přítelem, jejich jedinou spásou, ale 

mnozí z nich budou ignorovat má varování 

Pátek, 18. října 2013 v 12:38 

 

Má vroucně milovaná dcero, nejsmutnější jsem z toho, že ti, kteří mě nejvíce milují, ve své 

většině odmítají slyšet můj hlas, když k nim nyní volám. 

Mohu být jejich jediným opravdovým přítelem, jejich jedinou spásou, ale mnozí z nich budou 

ignorovat má varování. Dokonce ti, kteří slyší můj hlas, Mě budou ignorovat a odmítnou má 

slova jako kacířství. Nerozpoznají časy, ve kterých žijí, a Pravdu si uvědomí až při Varování. 

Tehdy Mě už mnozí proklejí a vzdálí se ode Mne natolik, že se nebudu moci dotknout jejich 

srdcí nebo zachránit jejich duše. 

Nepodceňujte nenávist, kterou ke Mně chová ďábel. Hrozně zradil mého Otce, ale Mě 

nesnáší. To znamená, že nenávidí moji církev, a tak mezi mou církví na zemi a démony 

poslanými Satanem bude svedena poslední bitva. Tato bitva již začala a ukradla mé milované 

duše, z nichž mnohé nechápou, jak urážejí Boha. 



Až má přítomnost bude brzy pocítěna mezi všemi, kdo mě milují – bez ohledu na to, zda 

těmto poselstvím věří, nebo ne – zaplavím jejich duše poznáním z moci Ducha Svatého. To je 

můj slib světu. Nikdy vás nenechám na pospas moci zla, protože vás všechny tolik miluji. Jste 

jako úd mého těla. Jste součást mého těla. Jste součástí Mne. 

Ať už Mě chcete, nebo ne, půjdu s vámi k Velkému dni a budu bojovat za záchranu vašich 

duší. Možná se ke Mně obrátíte zády, ale Já vás neopustím, protože jsem trpělivý. Má 

vytrvalost a božství jsou mimo vaše chápání. Nikdy nesmíte zapomenout na Mne, vašeho 

Ježíše, protože jsem stále s vámi a čekám na vás, že přijdete ke Mně. 

Váš milovaný Spasitel 

Vykupitel lidstva 

Ježíš Kristus 
 

944. Antikrist vytvoří granty na přilákání společností, organizací, ale i charit 

k práci pro jeho nové jednotné světové obchodní centrum 

Sobota, 19. října 2013 v 20:00 

 

Má vroucně milovaná dcero, vyzývám všechny své stoupence, kteří Mě slyšeli a poznali v 

těchto poselstvích, aby Mi nyní naslouchali. 
Tato práce, která vám byla uložena, je svatá. Pamatujte, až budete pro tuto misi snášet 
nějaké soužení, urážky, trápení a výsměch, že toto dílo je mé. Má poslední mise, daná světu 
skrze Božího proroka, je velikým darem lidstvu. Povzneste se nad posměch, jehož budete 
svědky a vězte, že je vytvořen Zlým ve snaze zastavit Pravdu. Pravda, mé svaté Slovo, bude 
pošlapána a každý démon uvolněný z hlubin pekla udělá vše možné, aby umlčel můj hlas. 

Jednáním skrze duše těch, kteří se otevřeli zamoření, budou brzy Satanovy zlé činy 

maskovány a prezentovány světu jako Písmo svaté. Bude se říkat, že nové učení bylo božsky 

inspirováno Mnou, Ježíšem Kristem. Připoutá pozornost celého světa, až bude vrstva po 

vrstvě odhalována a chválena, zvláště laickým světem. Ti, od nichž byste nikdy nečekali, že 

budou vzdávat čest Bohu, budou první v řadě, aby přijali sérii herezí - lží vůči Mně - až budou 

odhaleny. 

Jako nikdy předtím, obdrží katolická církev tolik veřejných poct od světových médií a politické 
elity. Jako nikdy předtím, ateisté a všechna náboženství, včetně těch, kdo Mě nectí, rozevřou 
náruč a padnou na kolena v úctě k těm, kteří říkají, že jsou od Boha. 

Až se můj obraz vytratí a nebude ho už více vidět, a až mé kříže, Bible svaté, misály ke mši 

svaté, růžence, medailony, škapulíře a Benediktinské kříže už nebudou k mání, tak poznáte, 

že začala vláda šelmy. 

Svět bude pět chvály na antikrista. Jakmile vytvoří mír – falešný mír – vytvořený kvůli 

válkám, které pomohl začít – bude pronášet zarážející výroky. On, antikrist, prohlásí, že 

obdržel zprávy od Boha Otce a budou se zdát autentické. Potom bude viděn, jak s pomocí 

okultních sil uzdraví mnohé a bude se zdát, že má velké duchovní dary. Mnozí budou 

ohromeni tak zvanými zázraky, které bude zdánlivě konat a svět ho bude zbožňovat a padat 

mu k nohám. Pak on, antikrist, se prohlásí za Ježíše Krista, Syna člověka a řekne, že pro něj 

nadešel čas, aby si získal zpět svět a zachránil celé lidstvo. Kdokoliv, kdo se odváží 

zpochybnit hnus a oplzlosti, řinoucí se z úst šelmy, bude vážně potrestán. 



Kvůli nakažení světa Satanem, bude v tu dobu hřích tak rozšířen, že lidská důstojnost bude 

na nejnižší úrovni, kdy nečistota, chtíč, chamtivost a každý další, v Božích očích ohavný 

hřích, budou k vidění na každém veřejném místě. Protože hřích bude prohlášen za přirozený 

lidský nedostatek, a protože vám bude řečeno, že Bůh vás nebude soudit pro lidské slabosti, 

mnozí beze studu ve svých duších hřích přijmou. 

Světové celebrity, baviči, média, filmové hvězdy se budou dožadovat, aby byli viděni 

s antikristem, a jeho obraz bude vidět víc, než obraz kohokoliv, kdo přišel před ním. Bude 

mluvit plynně mnoha jazyky, bude pohledný se skvělým smyslem pro humor a s výjimečnými 

komunikačními dovednostmi. Bude velice opatrný na to, co řekne o Bohu a nikdy se nezmíní 

o Matce Boží, která bude vypadat, že nemá hrát žádnou další úlohu. 

Antikristovy rozhovory budou v televizi běžné a lidé budou viset na jeho každém slovu, které 
vyjde z jeho úst. Ovlivní politiky v každém národu a s těmi, se kterými bude viděn, bude 
zacházeno jako se členy královských rodin. Tím to neskončí. Jeho citáty budou kázány 
z kazatelen všech církví. Bude mu vzdávána velká úcta a významné postavení ve všech 
církvích, dokud nakonec nedosedne na nový trůn v novém Babylonském chrámu. Jeho vliv se 
rozšíří na všechny banky, obchodní zákony a světovou ekonomiku. Antikrist vytvoří granty na 
přilákání společností, organizací, ale i charit k práci pro jeho nové jednotné světové obchodní 
centrum.  Ti, kteří budou chtít být součástí antikristovy říše, vytvoří velké bohatství.  

Každý, kdo mu odpřísahá oddanost, ať už v náboženských obřadech, podnikatelských nebo 
obchodních ujednáních, bude muset přijmout značku. Ti, co přijmou značku, kterou bude 
bankovní karta a speciální čip, implantovaný do ruky, mu odevzdají své duše. Všichni, kdo 
budou nosit Pečeť živého Boha, uniknou spárům antikrista a stanou se imunní vůči hrůzám. 
Neignorujte toto varování. Nebojte se ho, protože budete-li se řídit mými pokyny, budete 
ochráněni. 

Prolévám mnoho slz, když vám dávám toto poselství, a proto je má bolest v tobě, má dcero, 

v tomto čase tak velká. Utěšujte Mě voláním po mé milosti a po mé ochraně. 

Váš Ježíš 

945. Musíte zůstat tiší, pokojní, ale s pevným odhodláním pokračovat v hlásání 

svatého Slova obsaženého v evangeliích 

Neděle, 20. října 2013 v 12:07 

 

Má vroucně milovaná dcero, přeji si odhalit vám všem, mým milovaným apoštolům – těm, 

kteří kráčí po zemi a hlásají mé svaté Slovo – že se musíte držet Mě, vašeho Ježíše, jako 

nikdy předtím. Časy, které jsou před vámi, budou těžké a všichni, kdo zůstanete ve Mně, se 

Mnou a pro Mne, budete mít na starosti udržovat plamen mého Světla zářícím v 

přicházejících temných dnech. 

 

Mé drahé děti, musíte zůstat tiché, pokojné, ale s pevným odhodláním pokračovat v hlásání 

svatého Slova obsaženého v evangeliích ve všech koutech světa. Vy, má armáda zbytku, 

přivedete ke Mně všechny Boží děti a pomůžete Mi je zachránit z par zla, zahalující milióny 

duší. Jste moji a kráčíte v Božím Světle a urovnáte cestu ke spáse světa. 

Moji milovaní apoštolové, mé milosti jsou vylévány na vás, a jakmile poznáte, že jste vedeni 

Mnou a zcela Mi uvěříte, nepřijdete k žádné úhoně. Ale pokud dovolíte, abyste se stali 

ochotnými služebníky podvodu, pak vás moje ochrana nepokryje. Vy, kdo budete na straně 

falešného proroka a antikrista, budete polapeni Satanem a on vás nenechá svobodně odejít. 



Vy, kdo jdete s mými nepřáteli a hltáte z poháru hada, budete jím zničeni, odvážíte-li se ho 

zpochybnit. 

Vezměte si nyní k srdci mé varování – straňte šelmě a přísahejte jeho rouhavou přísahu 

k uctění kacířství a shledáte velmi těžkým vymanit se z jeho ohavného stisku. Modlete se 

o moudrost, abyste viděli Pravdu. 

Váš Ježíš 

946. Rozkol v mé církvi nastane v několika etapách 

Neděle, 20. října 2013 v 17:48 

 

Má vroucně milovaná dcero, jděte všichni do světa a šiřte evangelia, protože to bude nutné 

udělat dříve, než začne opravdové pronásledování mé církve. 

 

Musíte veškerou svou důvěru vložit ve Mne a utěšit se vědomím, že až přijde ten Velký den, 

budete v mžiku oka vyzdviženi, tělem i duší, do mé náruče. Proto musíte s láskou 

a trpělivostí připomínat světu má učení. Připomeňte lidem, že hřích existuje a bude 

odpuštěn, ale nejdříve Mě musí o odpuštění prosit. Nehledě na to, že se říká, že hřích je 

druhou přirozeností člověka, musí vědět, že jako Boží děti musí pokaždé prosit o usmíření, 

bez ohledu na to, jak bezvýznamné se jim jejich hříchy mohou zdát. Hřích je to, co vás 

odděluje od Boha. Čím více hřešíte, tím více se stanete temnější, tím více utrpení pocítíte 

a budete tak neklidní, že nic než má milost nezmírní vaši bolest nebo nepřinese skutečný 

pokoj. 

Vězte, že až začne vláda kacířství, ti, kdo se do ní zapojí, budou cítit hroznou samotu 

a zoufalství. Přesto bude vnějšímu světu všechno připadat jako pro církev přijatelné. 

Zatímco vy budete vnitřně bojovat, veškeré vnější rituály, vedené ve jménu jednotné 

světové církve, vás zneklidní. Během šesti měsíců od představení kacířství v mé církvi, 

mnozí, kdo ignorovali mé volání, uprchnou a vyhledají ty, kdo zůstali věrní mému svatému 

Slovu. Pak se má armáda rozšíří, rozroste a shromáždí zbytky ze všech křesťanských církví 

a bude bojovat s duchem zla. 

Rozkol v mé církvi nastane v několika etapách. První etapou bude, když jen ti, kdo Mne 

opravdu znají a rozumějí pravdě svatých evangelií, se rozhodnou, že nemohou přijmout lži 

v mém jménu. Druhá etapa přijde, až lidem budou odepřeny svaté svátosti tak, jak byly 

zavedeny. Třetí etapa nastane, až mé církve budou znesvěceny, a tak mí posvěcení 

služebníci konečně pochopí pravdu obsaženou v Knize Zjevení. 

Moji proroci nelžou. Nemají rádi to, o co byli požádáni, aby dělali. Zjevují pouze mé svaté 

Slovo a to, co jim bylo nařízeno učinit svatou vůlí mého Otce. Znamení, že přišel poslední 

prorok – jediný, který má dnes svolení z nebes připravit svět na Druhý příchod – jsou nyní 

zde. Když pochopíte, že proroctví daná světu z nebes, mají posílit vaši víru a zajistit, abyste 

zůstali věrní mému svatému Slovu, pak je přijmete. Až se stanou tak, jak byly zjeveny, pak 

budete znát Pravdu. 

Buďte připraveni. Buďte v pokoji, protože Já kráčím se všemi, kdo se nyní shromažďují, aby 

zformovali moji armádu zbytku na zemi. 

Váš Ježíš 



947. Půjdou jako ovce na porážku, na cestu do záhuby 

Neděle, 21. října 2013 v 10:26 

 

Má vroucně milovaná dcero, největší zrada mých milovaných, věrných stoupenců – těch, 

kteří budou vždy pevní v Pravdě – přijde od následovníků v mé církvi, kteří podlehnou 

velkému podvodu. 

Tak mnoho lidí bude kvůli své naivní věrnosti oklamáno podvodníkem, který všude uchvátí 

otěže mých církví. Ačkoli se možná budou občas cítit nesví, až uslyší podivné výklady mého 

svatého Slova, které nebude zohledňovat správný kontext, půjdou jako ovce na porážku, na 

cestu do záhuby. Falešného proroka budou zahrnovat chválou a vzdávat mu poctu jako 

velkému diktátorovi a sjednotí se, aby vytvořili velkou armádu. Tato armáda způsobí jejich 

bratrům křesťanům to největší pronásledování. Bratr bude bojovat proti bratrovi v této 

hrozné bitvě za Pravdu. Počet těch, kteří budou následovat trojici bezbožných rouhačů, 

sestávající z falešného proroka, antikrista a Satana, bude mnohem větší než těch, kteří 

zůstanou věrní svatému Božímu Slovu, jak bylo stanoveno od počátku. 

Vy, moji vyvolení lidé, kteří se neodchylujete od Pravdy, shledáte tuto cestu těžkou. Nikdy, 

ani na okamžik, byste si nedokázali představit ten strašný podvod, který brzy uvidíte. Mí 

nepřátelé jsou dobře připravení, mají velký vliv a jsou dobře financováni. Mají mnoho výhod, 

ale nemají na své straně Boží moc. Nejen že nevládnou mocí Boha, mého Všemohoucího 

Otce, ale mohou být kdykoliv sraženi jeho vůlí k zemi. Žel, odtáhnou ode Mne mnoho duší 

a Já to dovolím, jako část poslední očisty lidstva. Toto období na Zemi oddělí dobré od zlých. 

Co tím myslím? Samozřejmě, řeknete, dobří budou oklamáni a není to jejich vina. To je 

pravda. Ale když ti, kdo tvrdí, že jsou skutečnými křesťany, přijmou kacířství místo mého 

svatého Slova, pak se Mi rouhají. Jsou si velmi dobře vědomi Pravdy a musí být každou 

vteřinu pozorní k mým slovům. Tak mnoho z vás je spících. Tak mnozí z vás Mě doopravdy 

neznáte, protože nemáte pokoru ve své duši, jste tak pyšní na svou znalost Písma svatého. 

Mnozí z vás nestihli ani přečíst evangelia, anebo pochopit, co nastane před mým Druhým 

příchodem. Pořád to ještě nevíte, přestože Pravda vám již byla dána v nejsvětější Bibli. 

Proč pokračujete v popírání Božího Slova, hádáte se, odmítáte a bojujete proti ruce, která 

vás stvořila? Nejste o nic víc informovaní než ti, kteří Mě ukřižovali. Nemáte o nic víc znalostí 

než farizeové, kteří věřili, že jejich výklad svatého Božího Slova byl nadřazen výkladu Syna 

člověka. Kvůli vašemu odmítání konečných proroctví Mě zapřete. Všechny vaše služby vůči 

Mně nebudou znamenat nic, protože budete následovat toho, kdo byl poslán Satanem, aby 

vám upřel vaše právoplatné dědictví v mém ráji. 

Jak Mě rmoutíte. To, jak Mě zradíte, se bude odrážet v pronásledování, které přivodíte na ty, 

které nazýváte vašimi bratry a sestrami v mém jménu. Stanete se naočkováni lžemi, jako jiní 

před vámi zkaženými vůdci a diktátory minulosti. Kvůli tomu, že postrádáte opravdovou lásku 

ke Mně, která vyžaduje velkou oběť, přinesete Mi mnoho zármutku a utrpení. Zatímco vás 

nepřátelé Mé církve stáhnou do sítě klamu, budete zpívat jejich chvály, zbožňovat a milovat 

ty, kteří Mě nenávidí, a Já budu zapomenut. 

Pamatujte na tato slova. Pokud postavíte falešné bohy přede Mne, vystavíte se Božímu 

hněvu. 

Váš Ježíš 



948. Všichni, kdo budou nosit trojúhelník, znak nejhanebnější trojice, budou 

zapojeni do propagace těchto dobročinných aktivit 

Úterý, 22. října 2013 v 00:20 

 

Má vroucně milovaná dcero, každý kout mé církve je připravován na nové rituály. Veřejná 

prohlášení o potřebě být skromný a starostlivý vytyčí prioritu světské filantropie, která bude 

představena antikristem. Všichni tito Satanovi služebníci se v soukromí spojují k oslavám a 

jejich celosvětová síť vytvoří globální dobročinné spolky narafičené tak, aby vás přesvědčili, 

že jsou božsky inspirované. 

Všichni, kdo budou nosit trojúhelník, znak nejhanebnější trojice, budou zapojeni do podpory 

takových dobročinných aktivit tak, aby byli povýšeni v očích světa. Znenadání se začne 

mluvit o novém, mocném a takzvaném evangelickém hnutím a lidé budou odevzdávat svoje 

peníze na pomoc růstu jejich úsilí o pomoc chudým ve světě. Všichni budou důvěřovat, že 

vše se koná v obecném zájmu a jistí vůdci v mých církvích budou obdivovaní ve všech 

koutech světa. Pouze pár z nich se bude přít o jejich záměrech, ale až uvidíte největší 

světové banky se připojit k jejich úsilí, budete vědět, že je to čin plánovaný, aby vás oklamal. 

Jak jen lstivá je šelma. Jak chytré se zdají být její činy, protože budou obaleny ve sladkém 

klamu, který rozpoznají pouze požehnaní Duchem Svatým. A během všeho toho povídání 

o obecném blahu člověka, touze sloučit všechna náboženství ke zformování jednoho velkého 

spojení lidí – nepadne ani jediné slovo o mých učeních, že Boží děti musí zůstat pevné 

v mém svatém Slovu. 

Čas ubíhá rychle a uprostřed této zdánlivě spořádaně a pečlivě zorganizované propagandy, 

se začnou objevovat trhliny. Když pracuje Satan, šíří se zmatek, vytváří se rozdělení, začnou 

bujet rozpory a nic nemá řád. Určité pocty, poskytované Mi před mým svatostánkem, se 

vytratí. Hodiny stálé adorace budou zastaveny a brzy zbaví kostely soch svatých. Všechny 

jejich činy budou tolerovány ve jménu vykořenění starého z církve a učinit ji významnější, 

atraktivnější a přitažlivější nevěřícím. 

Vy, kdo Mě znáte, musíte udělat vše, co bude ve vašich silách, šířením evangelií, protože si 

buďte jisti, že neuslyšíte ani slovo o Bibli svaté. Jedinými citáty, které uslyšíte, budou ty, 

které budou překroucené, aby podpořily lži. Až zbaví církev její důstojnosti, začnou na ně být 

vylévány tresty z nebes. Časem budou zastaveni, ale tyto zkoušky nejdříve musí přijít, jak 

bylo předpovězeno. 

Váš Ježíš 

949. Jste generací, která bude muset svědčit o posledním ukřižování mé církve 

Středa, 23. října 2013 v 13:30 

 

Má vroucně milovaná dcero, moji milovaní služebníci se spojí do jednoty se Mnou – méně 

než polovina z nich – ale jejich věrnost ke Mně pomůže mé armádě přežít a růst k šíření 

evangelia během celosvětové temnoty, kterou pocítíte během největšího odpadlictví všech 

dob. 

Nedostatek úcty ke Mně, Ježíši Kristu, začíná být zřejmý ve všech národech, na veřejných 

místech i v mých církvích. Nyní si přeji patřičně připravit svou armádu. Nenechejte se, moji 

milovaní následovníci, znepokojovat těmito věcmi, protože vás budou jen rozptylovat, až 

budu potřebovat, abyste byli silní ve své víře. Stejně jako byly dveře zabouchnuty před mou 

Matkou, když se snažila sehnat přístřešek těsně před mým narozením, budou také dveře 



zabouchnuty před vámi. Vězte, že když vám před nosem zabouchnou dveře pomýlení 

služebníci v mé církvi, musíte se pak obrátit jen na Mne. Vězte také, že ti, kdo tvrdí, že jsou 

svatí lidé, znalí Písma svatého a učení mé církve, budou první, kteří se postaví do řady 

k vašemu odsouzení, protože následujete Pravdu. Hovořím ke všem duším celého světa, 

které Mě milují a znají Pravdu a ne pouze k těm, které sledují tato má poselství celému 

světu. 

Dar Ducha Svatého spočine pouze na těch, kteří budou hodni obdržet tento vzácný Boží Dar. 

Ti, kdo Ducha Svatého nemají, budou vykřikovat urážky a snažit se vás přesvědčit 

k následování kacířství, které bude brzy bujet ve všech křesťanských církvích. Čím více 

ukážou strach před těmito poselstvími, tím více budou útočit na vás. Nesmíte si všímat jejich 

nenávistného jedu a mlčet. Tyto dny jsou téměř u vás. Někteří z vás již spatřili tvrdý odpor, 

který budete muset kvůli Mně přetrpět. 

Jste generací, která bude muset svědčit o posledním ukřižování mé církve, ale vězte toto: 

Z popela povstane mé slavné Tělo, Nový Jeruzalém, a vy budete vybráni, abyste vládli ve 

dvanácti národech. Když Mi zůstanete věrní, pozvednu vás ve slávě a nebe i země budou 

vaše, ve světě, který přijde. Musíte se upnout jen na Mne, během ohavnosti zpustošení, 

neboť bude krátké. A pak vás už nikdy nic ode Mne neoddělí. 

Váš Ježíš 

950. Matka Spásy: Můj Syn chystá v tomto čase na zemi velkou obnovu a ta 

způsobí hodně bolesti 

Středa, 23. října 2013 v 15.34 

 

Mé dítě, pokrývám teď všechny své děti mou ochranou, aby zůstaly klidné, v pokoji a silné 

v tomto čase velkých zkoušek. 

 

Musíte, drahé děti, přijmout skutečnost, že budete vždy cítit bolest způsobenou osamělostí, 

nezájmem a odmítáním těmi, kdo pohrdají Božím Slovem. Světlo přitahuje ty, kdo jsou 

v temnotě a ti vás budou vždy napadat a útočit na vás, když budete v plné jednotě s mým 

Synem, Ježíšem Kristem. 

Můj Syn chystá v tomto čase na zemi velkou obnovu a ta způsobí hodně bolesti, protože to 

bude forma očisty.  To znamená, že mnozí budou teď trpět za své hříchy a že země je 

připravována pro Ježíše Krista, aby bylo provedeno oznámení po ukončení očisty. Mezitím 

nepřátelé Boha budou šířit lži a kacířství, aby přesvědčili hříšníky a všechny, kdo milují mého 

Syna, se záměrem je ovládat. Všechny tyto smutné události se musí stát před Druhým 

příchodem mého Syna, Ježíše Krista. 

Prosím vás, drahé děti, buďte trpělivé a snášejte tyto těžkosti pro mého Syna, jenž vás 

vroucně miluje. Nikdy nemějte pocit úzkosti, protože brzy uvidíte jeho Nový ráj, kde žádný 

smutek, bolest nebo zlo nebude existovat. Je to jen maličkost, když trpíte pro mého Syna 

a je to bezvýznamné v porovnání s tím, co vytrpěl za každičkého z vás, když zemřel na kříži, 

aby vás zachránil. 

Tak prosím, vložte všechnu svou důvěru v mého Syna a buďte vděčné, že vám bylo posláno 

vedení z nebes. Radujte se, protože vám byla dána správná míra času, abyste se náležitě 

připravili na Velký Pánův den. 



Buďte v pokoji. 

Vaše milovaná Matka 

Matka Spásy 

 

951. Bůh Otec: Toto je výzva pro spásu těm, kdo nebudou zpochybňovat kacířství, 

která budou brzy vyhlášena 

Čtvrtek, 24. října 2013 v 19:45 

 

Má nejdražší dcero, přicházím, abych sdělil světu, že nepřátelé, kteří se potulují po zemi, 

převlečení za ty, kdo tvrdí, že přinášejí Slovo mého Syna davům lidí, se nyní spojili jako 

jeden. Jako jeden společně spojují všechny své síly a poničí zemi svým ohavným podvodem. 

Já jsem připraven. Čekám. Jakmile zavedou své hanebné zákony, udeřím a svět uvidí mé 

tresty. Má varování padla do hluchých uší těch, kdo jsou příliš pyšní, než aby přijali mou 

milosrdnou ruku, podanou vám skrze má poselství. Vůdci těch, kteří vás budou 

pronásledovat ve jménu lidských práv, budou trpět mou rukou. Jsou přesvědčeni, že jejich 

síla je všemocná a že jsou nepřemožitelní, ale brzy zjistí, že bez moci svého Stvořitele nejsou 

nic. 

Já jsem Původce života, a pokud ti, kteří se rozhodnou použít svou moc, aby brali životy 

mých dětí, jak v těle, tak i v duši, pak ztratí všechno. Bojujete-li proti mým dětem a zradíte-li 

mého Syna, Ježíše Krista, je pro vás malá naděje. Neudělím vám snadno své milosrdenství, 

protože jste příčinou mého velkého hněvu. Přesto toužím po vaší věrnosti, ale varuji vás před 

nebezpečným zahráváním si se Zlým. Dám vám veškerou příležitost, abyste odmítli pouta, 

která vás svazují s rouhačskou trojicí. Musíte si sami sejmout okovy Satana. Váš čas se krátí. 

Žádám vás, abyste se podívali do Bible svaté, do evangelií a vyhledali znamení, která vám 

byla dána o předpověděném velkém odpadlictví, protože zachvátilo svět a šíří se jako smrtící 

virus do všech myslitelných částí vaší společnosti. Byli jste nakaženi a teď přicházím Já, váš 

Otec, abych vás očistil od toho hrozného soužení. Musíte Mě úpěnlivě prosit o pomoc dříve, 

než bude pro vás příliš pozdě. 

Musíte se nyní modlit tuto modlitbu modlitební kampaně. Proste Mě o pomoc. 

Modlitba modlitební kampaně (124):  

Vyslyš mou prosbu o svobodu 

"Ó Bože, můj milostivý Otče, Stvořiteli všeho, co je, vyslyš mou prosbu o svobodu.  

Vysvoboď mě z řetězů otroctví a ochraňuj mě před pronásledováním zla.    

Pomoz mi rozpoznat Pravdu a přijď mi na pomoc, i když jsem zmatený a pochybuji o tvém 

slovu.  

Odpusť mi, jestli jsem Tě urazil, a vezmi mě do útočiště tvého Nového ráje na zemi. Amen." 

Můj čas, abych vyhlásil Druhý příchod mého Syna, je blízko. Čas uteče rychle a vláda mých 

nepřátel bude krátká, i když se bude zdát jako věčnost kvůli krutosti, kterou ukážou mým 

dětem. Neprojeví vůbec žádnou oddanost těm pošetilým lidem, kteří odpřisáhnou věrnost 



šelmě. Stejně jako Zlý nenávidí Mě, bude nenávidět každé z mých dětí, jak dobré, tak i zlé. 

Toto je výzva pro spásu všem, kdo nezpochybní kacířství, které bude brzy vyhlášeno.  

Musíte zkoumat a zamýšlet se nad každou pochybností, která zaplaví vaši duši, budete-li 

nespokojení s jakoukoliv podobou nového učení, které nepocítíte jako správné ve svých 

srdcích. 

Nikoho jsem neoprávnil zavést v mém nejsvětějším jménu nějaký nový zákon nebo svátost. 

Váš milovaný Otec 

Bůh Nejvyšší 

 

952. Velmi málo lidí dnešního světa v něco věří, nebo věří v Boha 

Pátek, 25. října 2013 v 23:55 

 

Má drahá milovaná dcero, když tě lidé obviňují z šíření strachu skrze tato poselství, pak musí 

pochopit můj skutečný záměr. Strach pochází ze zkaženosti těch, kteří jsou naplněni 

temnotou duše a chodí mezi vámi. Tvoji nepřátelé jsou mými nepřáteli. V každém národu 

vytvoří naprosto falešnou spiritualitu a ta nebude pocházet ode Mne. Budou tak okouzlující, 

že proniknou mezi vlivné lidi, aby šířili New Age, falešné učení satanského původu. Mnozí 

budou považovat tyto hrozné činy za neškodnou zábavu, ale za zdánlivě nevinnou fasádou 

leží lstivý plán, zbavit svět jeho víry v Nejsvětější Trojici. 

Velmi málo lidí dnešního světa v něco věří nebo věří v Boha, a tak když jim Satanovi 

služebníci nabídnou falešnou duchovnost a pohanství, mnozí budou svedeni. Budou 

přitahováni k falešným, dobročinným výzvám za práva těch, kdo usilují o uznání způsobu 

svého života, který odporuje zákonům, daným mým Otcem. Protože jejich víra v Boha je 

slabá, budou otevřeni lžím. Místo toho budou zbožňovat falešného boha, antikrista. 

Říkám vám tyto věci, protože je to Pravda. Proč bych vás nevaroval před těmito věcmi? Jsem 

váš Spasitel a připravuji se, abych vás všechny konečně zachránil, po tomto vleklém 

bolestném čase. Kvůli Satanovi trpěl člověk nevýslovným strádáním. Tak mnoho lidí nechápe, 

jak velice ničí životy. Rozvrátí vaše vztahy s ostatními lidmi, přiláká vás k neřestem, které vás 

zničí, změní vás a chytí do pasti. Nezáleží na tom, co vám dá, stále se budete cítit prázdní. 

Budete neustále klesat a klesat, dokud se nezamotáte do zvrácených a nepřirozených činů 

a nenajdete žádné uspokojení. 

Jen Já, Ježíš Kristus, vám mohu přinést skutečný pokoj, lásku a spásu. Protože váš život na 

Zemi bude změněn antikristem k nepochopení, musím vás varovat. Nedělám to proto, abych 

vás vyděsil, ale abych vás připravil na Pravdu. Pouze Pravda vás osvobodí od zloby těch, kdo 

žijí, dýchají i zemřou pro svou oddanost Satanovi a jeho démonům.  

Jen Já, Ježíš Kristus, jsem vaší Cestou k nalezení úlevy z pronásledování, které tito bezbožní, 

lstiví a podvodní lidé přivedou na svět. 

Váš Ježíš 

953. Nadejde Velký den a brzy začne svět bez konce 

Sobota, 26. října 2013 v 11:15 

 



Má vroucně milovaná dcero, víra všech Božích dětí, bez rozdílu náboženského vyznání, je tak 

slabá, že pro mnohé z těch, co znají Pravdu, je velmi těžké žít otevřeně svou víru, aniž by 

byli kritizováni. 

Tak mnozí ve světě odmítají Mne, Ježíše Krista, v tomto okamžiku dějin, že už ve většině 

národů není dále přijatelné mluvit o Mně na veřejnosti. Velmi zřídka uslyšíte v médiích 

vyslovit mé jméno, pokud to není ke zpochybnění mé existence. Zřídka uslyšíte lidi dávat 

najevo svou lásku ke Mně veřejně, protože by to shledávali příliš trapné. Dokonce i moji 

posvěcení služebníci už nejsou ochotní hlásat Pravdu ze strachu z výsměchu. Ti, co Mě 

následují, poznají, že je stále těžší hlásat mé Slovo. Tak mnozí, kteří Mě kdysi milovali, Mě 

už nemilují a má skleslost a smutek řežou mé srdce, jakoby jím pronikal meč. 

Proč, ach, proč jste Mě opustili? Proč vy, kdo ve Mne věříte a znáte Mě, zraňujete tolik svých 

bratrů a sester? Proč se daří nenávisti ve vašich srdcích? Proč cítíte potřebu zpochybňovat 

evangelia nyní, když existují už tak dlouho? Kdo vám dal právo nesprávně vykládat mé Slovo 

dané mým apoštolům? Proč je překrucujete a nevěříte tomu, co jsem řekl? Mé Slovo je velmi 

jasné. Když mluvím, říkám, co si myslím. Když mluvím o jedné věci, nemyslím tím jinou. Proč 

bych Já, na příklad, si protiřečil, a zejména nyní, v této misi? 

To, co je dáno Božím prorokům, je Pravda. Cokoliv odporuje těmto poselstvím z úst těch, 

kdo tvrdí, že s nimi mluvím, musíte odmítnout. Nikdy bych nesoupeřil se svým vlastním 

hlasem, protože musím zajistit, aby vám byla dána Pravda. 

Co mám udělat, abyste naslouchali? Co mám udělat, abych ukončil vaše bloumání 

a vyhledávání dalších forem vzrušení? Proč Mi nechcete důvěřovat? Marníte tolik vzácného 

času hledáním věštění budoucnosti, která se řine jako jed z úst takzvaných mystiků 

a milovníků senzací, že Mě urážíte tím, že se ode Mne odvracíte. Já jsem zde. To jsou má 

slova. Co ještě jiného hledáte, neboť Pravda vychází jen z mých úst. Mluvil jsem pravdu, 

když jsem kráčel po zemi. Zanechal jsem odkaz velké naděje a spásy. Mluvím pravdu nyní, 

když vám v tomto čase přináším má poslední slova, neboť nadejde Velký den a brzy začne 

svět bez konce. 

Když mluvím, přeji si, abyste naslouchali. Nemohu vás nutit. Můžete se dívat kamkoliv 

a snažit se nalézat má poselství, daná vám, aby v tomto čase připravila svět na můj Druhý 

příchod, a nenajdete je. Má veřejná poselství k vaší přípravě na tuto poslední fázi před 

naplněním mé smlouvy, mohou být nalezena jen v Knize Pravdy. 

Toto Slovo je moje. Má slova budou slyšet v každém národu. Nikdo Mě nezastaví, protože 

má moc je všemocná. 

Váš Ježíš 

954. Nebudu jen stát a přihlížet, jak ničíte své životy, které mohou být navěky 

vaše 

Sobota, 26. října 2013 v 17:52 

 

Má vroucně milovaná dcero, když se lidé snaží zjistit, kterým z Božích dětí si přeji přinést své 

milosrdenství – odpověď je, že všem. Nedělám rozdíly, protože miluji každou narozenou duši, 

každá z nich byla stvořena mým Otcem. Žádná duše nemůže být vyloučena z této mé 

poslední mise k záchraně lidstva. Přicházím, abych přinesl spásu všem. 



Zeptejte se kteréhokoliv dobrého rodiče, zda by obětoval jedno dítě místo druhého a řekl by 

vám toto. Nezáleží na tom, jak špatně se chovají nebo mě zraňují, nikdy je nemohu 

zavrhnout, protože jsou částí mého těla. Totéž je pravdou i pro nepřátele Boha. Urážejí Ho 

a způsobují mu velký žal, ale stále je ještě miluje, protože vyšli z Něho, ač jsou vyhladovělí, 

kvůli hříchu lidstva. 

Jak to, můžete se ptát, že mohu prominout těm, kdo Mě nejvíce zraňují? Kdo trápí ostatní 

a způsobují jim bolest a utrpení? Je to proto, že je miluji. Vždy budu milovat hříšníka. Jejich 

hříchy mě znechucují, ale vždy budu čekat, abych je obejmul. 

Tato mise je o odpuštění. Všechno to je pro záchranu vašich duší. Ačkoli má slova mohou být 

někdy tvrdá, jsou vám dávána, protože vás miluji a nemohu snést myšlenky na to, že vás 

ztrácím. Ti, kdo Mě zradili kvůli svým životním ambicím, se nesmí nikdy bát ke Mně přijít 

a požádat Mě o pomoc. Chybíte mi. Jsem smutný, ale vždy zasáhnu, aniž bych porušil 

smlouvu mého Otce o svobodné vůli, která vždy zůstane vaše až do nového začátku. Nic, 

co uděláte, vás ode Mne neoddělí, když Mě požádáte, abych vám odpustil. 

Zaplavím svět svým milosrdenstvím a slibuji, že zasáhnu při každém zlém činu mých 

nepřátel, aby vás vtáhli do omylu. Nehodím vás vlkům, kteří vás chtějí pohltit. Nebudu jen 

stát a přihlížet, jak si ničíte životy, které mohou být navěky vaše. Pozdvihnu vás až do chvíle, 

kdy budete muset učinit konečné rozhodnutí. Nenechám vaši duši odejít tak snadno. Zemřel 

jsem krutou smrtí, abych vás zachránil. Tentokrát budete svědky nejmocnějšího Božího 

zásahu, abych vás získal zpět. Jste moji. Já jsem váš. Šelma nezvítězí nad dušemi snadno, 

protože Já jsem Bůh, hrozivá síla. Já jsem všemocný. Satan nemá nic, ale jeho lstivost 

přiláká slabé mezi vámi. Vybízím všechny, kdo Mě milují, k modlitbě, aby slabí přijali můj Boží 

zásah s láskou ve svých srdcích. 

Váš Ježíš 

955. Má církev byla zbudována na Pravdě a nic jiného, než Pravda nemůže vyjít 

z jejích úst 

Neděle, 27. října 2013 v 23:30 

 

Má vroucně milovaná dcero, když mé církvi nepokrytě tleská pyšný a laický svět, potom věz, 

že tyto dvě odlišné entity jsou blízko svému spojení v jednu. Přijímá-li má církev laický svět, 

stává se tím politicky motivovanou a usiluje o uznání světa politiky a podnikání, pak věz, že 

bych nikdy takové jednání netoleroval. 

Má církev byla vystavěna na mém Slovu. Má církev byla zbudována na Pravdě a nic jiného, 

než Pravda nemůže vyjít z jejích úst. Když se má církev vyslovuje s mou autoritou proti 

hříchu, bude vždy vystavena kritice, protože člověk bude vždy obhajovat hřích. Hřích mu dělá 

jeho život přijatelnějším pro něj i pro ostatní a udělá všechno možné, aby prohlásil peklo za 

nesmysl. Když má církev hovoří pouze o tomto světě, jeho strastech, problémech, utrpení 

člověka a nekáže Boží Slovo, odděluje se ode Mne. Pouze ti, kdo v mé církvi zůstanou věrní 

tomu, co jsem je naučil, mohou skutečně říci, že patří k mé církvi. Má církev je složena pouze 

z těch, kdo mluví Pravdu. 

Jsem-li ve své církvi odmítán Já, Ježíš Kristus, pak duch zla vstoupil na její půdu. Vytlačují Mě 

z mé církve. Už nejsem uctíván, jako jsem byl kdysi. Má vlastní slova už nejsou používána 

k hlásání Pravdy. Budou překrucována, aby schvalovala slova, skutky a jednání, které ode 



Mne nepocházejí, ani ode Mne nikdy nepřijdou. Mé Slovo nemůže být změněno a kdokoliv, 

jenž vezme Mé slovo a znesvětí je, bude trpět věčným trestem. 

Váš Ježíš 

956. Matka Spásy: Církev mého Syna se stane sídlem antikrista 
Úterý, 29. října 2013 v 19:30 
 
Mé něžné dítě, nebesa se spojují v jednotě s mým Synem, aby přišla na pomoc svatým 
kněžím, kteří se ocitnou uprostřed velké bitvy. Tak mnoho těchto vzácných duší bude muset 
snášet hroznou bolest a utrpení, až budou muset být svědky kacířství, které vyjde z nitra 
církve. Budou zmatení, vystrašení a mnohým z nich bude připadat, že se nemají kam obrátit. 
Tehdy se musí obrátit ke mně, poprosit mě o své zasvěcení mému Synu, aby je mohl zkropit 
každou kapkou své nejvzácnější Krve. Až budou pokryti tímto darem, budou vědět, co mají 
dělat. Musí si uvědomit, že jsem po celá staletí varovala své děti před tímto bezbožným 
odpadlictvím, které je plánováno Zlým. 

Církev mého Syna se stane sídlem antikrista a teď, když byla pravda odhalena, se mnozí 
budou cítit vystrašení a trpět bolestí bičování mého Syna. Církev mého Syna bude 
pronásledována, ničena, znesvěcována – dokud se nakonec nestane sídlem trůnu, na který 
usedne antikrist. Odsud antikrist vyhlásí, že je Kristus, a že svět bude zachráněn skrze něho. 

Přijetím lží popřete Pravdu. Ignorováním Pravdy budete věřit v uměle vykonstruovanou síť 
lží, utkanou Zlým, a ta vás polapí. Takto polapeni, budete v pokušení následovat davy ve 
všech národech, které budou vzdávat antikristu velkou poctu. Prosím děti, modlete se tuto 
modlitbu modlitební kampaně pro boj s kacířstvím, které zachvátí Synovu církev na zemi. 

Modlitba modlitební kampaně (125):  

Za obranu nejsvětějšího Božího Slova 

"Ó, Matko Spásy, pomoz mi, pokornému Božímu služebníkovi, bránit jeho nejsvětější slovo 
v časech muk.  

Zasvěť mě, drahá Matko, svému Synu, aby mě mohl pokrýt svou drahocennou Krví.  

Uděl mi, skrze přímluvu u svého Syna, Ježíše Krista, milost, sílu a vůli zůstat věrný Kristovu 
učení v časech soužení, které pohltí jeho nejsvětější církev na zemi. Amen." 

Jděte k mému Synu, drazí Kristovi služebníci. Patříte Jemu. Pomůže vám během 
pronásledování. Nikdy vás neopustí v čase vaší nouze. 

Vaše milovaná Matka 
Matka Spásy 
 
957. Jakmile Duch Svatý zaplaví duši, ta se pozvedne, okamžitě přitahována 
k vůli mého Otce a odpoví naprostým odevzdáním 
Středa, 30. října 2013 v 18:00 
 
Má vroucně milovaná dcero, když Duch svatý sestoupí na osobu, stane se mnoho věcí. 
Nejdříve pocit zmatení a pochybnosti. Druhým je pocit přemožení něčím tak mocným, že 
učiní tuto osobu naprosto závislou na Boží vůli. Pryč bude víra ve vlastní, vyšší lidský intelekt, 
neboť intelekt už nebude hrát žádnou smysluplnou úlohu. Místo toho bude duše prostoupena 
věděním, poznáním a porozuměním, které je mimo její vlastní slabé lidské chápání. 



Jakmile Duch Svatý zaplaví duši, ta se pozvedne, okamžitě přitahována k vůli mého Otce, 
a odpoví naprostým odevzdáním. Jakmile poleví počáteční strach, pocítí hluboký pokoj a 
obava této osoby, být viděna, jak hlásá Boží slovo, se vytratí. Nebudou ji zajímat názory 
ostatních lidí, protože z jejích úst bude proudit Pravda. Osobnost duše, ať už je sdílná, 
ostýchavá, nebo bázlivá, ustoupí do pozadí a stane se podružnou vzhledem k způsobu, 
jakým bude hlásat Boží Slovo. 

Všechny duše, které dostanou dar Ducha Svatého – bez výjimky – svou vlastní svobodnou 
vůli odevzdají vůli mého Otce. Neboť úlohou duší, které byly skutečně požehnány Duchem 
Svatým, bude šířit Boží Slovo a kvůli tomu budou trpět. Avšak plášť Boží lásky pokryje takové 
duše, až vyjdou vpřed, beze strachu a s odvahou hlásat Pravdu. Těm, kteří budou hlásat 
pravdu mých učení v těchto časech pohanství, a kdy má církev odpadne od skutečné víry, 
bude dána mimořádná síla, aby zajistili, že můj hlas bude slyšen. Tato síla bude pocházet 
od Boha, mého milovaného Otce. Bude to mocí Boží síly, že se mnozí ze Satanovy armády 
obrátí, zatímco zbytek bude zničen. 

Duch Svatý, jako meče spalujících plamenů, pronikne srdce těch, kdo naslouchají Pravdě 
a přijímají ji. 

Váš Ježíš 

958. Když vám chybí pokora, pýcha zaplaví vaše duše a budete proti Mně hřešit 
Čtvrtek, 31. října 2013 v 23:30 
 
Má vroucně milovaná dcero, tak mnozí nebudou naslouchat mému hlasu, protože nevědí, 
kdo jsem. Mnozí tvrdí, že Mě znají, ale to jen ze své nedokonalé lidské představivosti jsou 
přesvědčeni, že chápou, kdo jsem a co jsem udělal, abych je zachránil z propasti, které čelí 
všechny Boží děti, které Mě nebudou prosit o odpuštění. 

Svobodná vůle je dar mého Otce. Avšak svobodná vůle může narušovat lidské hledání Boží 
lásky. Přesto můj Otec dal svým dětem tento dar. Tak štědrý je. Tolik miluje své děti. To je 
dar, který jim dal svobodu toulat se po Zemi, užívat si jejího ovoce a vnímat její krásu. Ale 
člověk, pokoušený Satanem, zneužil důvěru mého Otce. Stal se otrokem Satana a navázal 
s ním pakt, jenž bude hříchem stále od Něj oddělovat všechny Boží děti. 

Dar mé smrti na kříži znamenal, že jsem rozlomil toto nepřirozené pouto mezi člověkem a 
Satanem. Svou smrtí na kříži jsem člověku umožnil, aby hledal spásu skrze odpuštění hříchů. 
To znamená, že člověk má schopnost uniknout ze Satanova sevření, ale pouze ti, kdo Mě 
následují v naprosté pokorné služebnosti, mohou skutečně získat spásu. Nejste-li schopni 
Mně, Ježíši Kristu, otevřeně vyznat své slabosti, hříchy a vzájemnou nenávist skrze smíření, 
nezůstanete čistí.  Bez čistoty duše nejste schopni stát se v mých očích pokornými. Když vám 
chybí pokora, pýcha zaplaví vaše duše a budete proti Mně hřešit. Když proti Mně hřešíte, 
děláte to mnoha způsoby. 

Nejdříve nasytíte své touhy, chamtivost a pýchu. Pak se budete chovat, jako byste byli 
vševědoucí, chytří a lepší než ostatní. Pak budete soudit druhé. Pak se posunete do další 
fáze. Budete zesměšňovat ty, kdo jsou ve skutečné jednotě se Mnou tím, že budete 
prohlašovat, že jsou nedokonalí. Potom budete pomlouvat všechny, kdo Mi zůstali věrní.  
Přesto budete sami sebe přesvědčovat, že jste naplněni Duchem Svatým. Nebude to ale 
Duch Svatý, který vás bude inspirovat. Místo toho to bude duch zla, který pronikne do 
vašich duší, a vy budete věřit, že jste vedeni nebem. 



Když říkáte, že Mě zastupujete a že jste na tom lépe než ostatní v podílu na mém království, 
a pak o Mně lžete, pak budete potřebovat modlitby druhých. V této fázi jste na poloviční 
cestě do pekelných hlubin a bez mého zásahu budete ztraceni. 

Přijměte mé poselství. Přitiskněte si je těsně k srdci a zeptejte se: "Ježíši, jsi to Ty? Potřebuji 
skutečně tvoji pomoc?" A Já vám odpovím. 

Váš Ježíš 

959. Moji věrní stoupenci, včetně kněží a posvěcených služebníků všech 
křesťanských vyznání, zůstanou blízko po mém boku 
Pátek, 1. listopadu 2013 v 23:17 
 
Má vroucně milovaná dcero, duch zla se šíří a účinně ovlivňuje všechny, kteří se zlomyslně 
staví na odpor těmto poselstvím. To povede k ještě většímu zlu, lžím a propracovaným 
plánům vytvořených k zastavení této mise. Musíte ignorovat zlé jazyky a ty, kdo se sžírají 
spirituální žárlivostí, kteří by zkusili cokoliv ke zničení tohoto mého poslání, přinášejícího 
spásu všem. 

Říkám vám všem, kdo Mě následujete, že tato poselství jsou příliš důležitá, než abyste 
věnovali jakoukoli pozornost těm, kteří vás nenávidí v mém jménu. Protože jsem to Já, Ježíš 
Kristus, jehož si berou za cíl. Pamatujte si to. Nicméně jejich pýcha jim nechá věřit, že tak 
jednají, protože Mě milují. Musí vědět, že Já bych nikdy nikomu nedovolil říkat takové lži 
nebo šířit tak odporné zvěsti o jiné duši v mém jménu. 

Já, Ježíš Kristus, Beránek Boží, jsem jediný hoden odhalovat vám Pravdu v těchto časech. 
Pravda mnohé rozruší a bude hořké ji polknout, protože je natolik vážná, že pouze Ti, kdo 
jsou silní ve své lásce ke Mně, budou schopni ji přijmout. Pravda, bez ohledu na to, jak je 
pro vás těžké ji strávit, vás osvobodí. Otevře vaše oči zlu, když se vydává za dobro, vůči zlým 
lidem, šířícím rouhání, když tvrdí, že znají Slovo Boží a vůči mým nepřátelům, chtějících zničit 
Boží děti. 

Mnoho falešných proroků, rozptýlených ve všech národech povstane, aby prohlašovali, že lži, 
řinoucí se z úst antikrista, jsou pravda. Budou také tvrdit, že antikrist je Já.  Budou vypovídat 
všechno o evangeliích, co se bude zdát správné a použijí výtahy z Bible svaté, včetně mých 
citátů, aby ospravedlnili své ohavné mise. Ale vy, kdo Mě znáte, vždy najdete lži a kacířství 
ukryté v jejich takzvaných prorockých slovech. Budou v rozporu s těmito poselstvími a mé 
Slovo prohlásí za kacířství. Nyní je čas nepřipustit všechny tyto hlasy, vybízející vás 
naslouchat jim místo Mne. Musíte si stále připomínat Pravdu obsaženou ve svatých 
evangeliích. Musíte naslouchat Mně, jak vám dávám pokyny. 

Brzy budou všichni, kdo vedli moji církev v minulosti, všichni, kdo dávají Božím dětem Pravdu 
Božího Slova v mé církvi a všichni, kdo zůstanou věrní Pravdě, odstrčeni stranou. Katolická 
církev učiní množství alarmujících prohlášení o nutnosti změn a doplnění všech částí své 
struktury. Využije hříchy těch v mé církvi a těch, kteří Mě zradili, jako ospravedlnění 
k převrácení mé církve naruby. Mnozí moji posvěcení služebníci budou odstraněni a učiněni 
obětními beránky. Mnohé si vyhlédnou a stejně lživá prohlášení budou učiněna proti jejich 
dobrému jménu, než budou odvoláni. Takto bude z mé církve odstraněno mnoho 
posvěcených služebníků a jejím nepřátelům to umožní vnitřně ji zcela ovládnout.  Každé 
pomluvě, které se dopustí nepřátelé Boha proti mým posvěceným služebníkům, bude veřejně 
tleskáno a budou označeny jako dobrá věc pro zachování dobrého jména církve. 



Ach, jak budete všichni podvedeni a jak bude pravda zakryta, schována a pak ignorována. 
Všechny tyto změny se stanou rychle, v budoucnosti, a rozsah těchto věcí mnohé ohromí. 
Uprostřed toho všeho bude zmatek, strach, smutek a velké utrpení. Má církev se stane tak 
roztříštěnou, že veškerá důvěra v jejích zdech bude zničena. To vytvoří velký strach a pak, 
způsobem, který se nebude zdát zprvu jasný, se katolická církev stane vedoucí silou v novém 
jednotném světovém náboženství. Tato nová ohavnost bude hlásat velkou lásku k chudým 
a hladovým ve světě. Ale nebude hlásat mé Slovo, ani nezůstane věrná mé církvi. Avšak má 
církev bude stále žít. 

Moji věrní stoupenci, včetně kněží a posvěcených služebníků všech křesťanských vyznání, 
zůstanou blízko po mém boku. Můj zbytek odolá zkoušce času a nemůže nikdy zemřít, neboť 
Já jsem církev. Já nemohu být nikdy zničen. 

Váš Ježíš 

960. Největší pronásledování způsobí křesťané křesťanům 
Sobota, 2. listopadu 2013 v 20:30 
 
Má vroucně milovaná dcero, musím naléhavě prosit všechny Boží děti, aby se spojily 
v jednotu a modlily se za mou církev na zemi. 

Mé srdce se chvěje v tomto čase, neboť je projevována velká nenávist vůči těm, kdo jsou 
praktikujícími křesťany. Pronásledování křesťanů bude pokračovat ve všech zemích a to 
zahrne i všechny ty, kteří v tomto čase mají svobodu Mě uctívat. Největší pronásledování 
způsobí křesťané křesťanům. Bičování mého Těla na zemi bude nejhorší zevnitř, kdy bratr se 
obrátí proti bratru a sestra proti sestře. Brzy uvidíte oznámení nových modliteb, které budou 
zavedeny novou liturgií. 

Hlavní změny se budou vztahovat ke svatému přijímání, které bude předkládáno jako něco, 
co se jen málo podobá mé smrti na kříži, kdy jsem se vzdal svého Těla pro všechny hříšníky. 
Prohlášením, že svaté přijímání znamená spojení celého lidstva do jednoty před Bohem, Mě 
velice urazíte, protože to je v rozporu s Pravdou. Pravda už nadále neznamená pravdu, 
protože tak mnozí šíří lži, přehánějí a nechápou, jak snadno může být Pravda zmanipulována. 
Když je jemně překroucena, mnozí si nevšimnou změn, když se Pravdy nedrží. Lži nahradí 
Pravdu, rozdělí lidskou rasu a způsobí oddělení od Boha, které povede ke zkáze. 

Vždy Pravdu střežte, protože bez ní se slunce zatmí, měsíc už nevydá světlo, až padne noc 
a hvězdy už nebudou dále zářit v těchto dnech, které ohlašují konečnou temnotu, před tím, 
než přijdu, abych si vyžádal své království. 

Do té doby vás zachrání jen Pravda. 

Váš Ježíš 

961. Nikomu nedám právo soudit druhého, mluvit špatně o jiném nebo očerňovat 
spiritualitu jiné duše  
Neděle, 3. listopadu 2013 v 19:07 
 
Má vroucně milovaná dcero, způsob, jak rozpoznat satanský útok je dívat se, jak se chovají 
duše infikované Zlým. Nikdy nebudou klidné. Místo toho budou se silným neklidem křičet 
sprostoty, lži a hněvivě řvát na své cíle. Satan a jeho démoni jsou právě teď v strašném 
vzteku a zaútočí na všechny a kohokoliv na své cestě, kdo během těchto časů hlásá Slovo 
Boží. 



Duše, které jsou plné příznaků spojovaných s ďáblem, jako je pýcha, arogance a přehnaný 
respekt ke své vlastní vadné lidské inteligenci, budou mezi prvními v řadě při útoku na ty, 
kdo vedou moji armádu zbytku. Každá taktika, každý skutek a každé slovní napadení budou 
poznamenány hlubokou a neustávající nenávistí k duším, na které zaútočí. Jejich útoky vždy 
vyústí tak, jako byste vy, oběti, byli kopnuti do břicha – klasický satanský útok. 

Až budete svědky pomlouvání, falešných obvinění a hanobení proti vám, mým milovaným 
následovníkům, budete vědět, že by to nikdy nemohlo přijít ode Mne, vašeho Ježíše. Nikomu 
nedám právo soudit druhého, mluvit špatně o jiném nebo očerňovat spiritualitu jiné duše 
v Božích očích. Jen Já, Ježíš Kristus, mohu soudit člověka za jeho hříchy. Nikomu jinému 
nebylo dáno toto právo, protože náleží pouze Mně. 

Když soudíte druhého v mém svatém jménu s nenávistí ve svých srdcích, budete Mnou také 
souzeni podle vašich činů. Když ublížíte jinému Božímu dítěti a prohlásíte je za zlé, pak 
budete také souzeni jako zlí v mých očích. Oko za oko – to bude vaším trestem. Můžete si 
myslet, že jste ospravedlněni, když zhanobíte jinou duši v mém jménu, ale místo toho jste 
nepřítelem v mých očích. Ti, kdo se přede mnou povyšují tím, že tvrdí, že jejich lidská znalost 
duchovních věcí je dělá nadřazenými, pak musí vědět, že se stanou ničím. Když Mě zapřete a 
prohlásíte, že mé svaté Slovo pochází z úst Zlého, pak jste zpečetili svůj osud a nikdy 
nespatříte mou tvář. Nedostane se vám žádného milosrdenství, protože jste se proti Mně 
rouhali. 

Mým varováním těm, kdo Mě zradí, je toto: Bojujte proti Mně a nikdy nevyhrajete. Má moc je 
všemocná. Žádný člověk Mě nikdy neporazí. Přesto Mi mnozí zlomí srdce, když se budou 
snažit soupeřit se Mnou, když se prohlásí za větší, než jsem Já a řeknou, že jejich znalosti 
jsou nadřazené těm mým. Pryč ode Mne, vy nevděční muži a ženy – vaše hříchy rouhání 
nebudou nikdy zapomenuty. 

Ježíš Kristus 
Spasitel lidstva 
 
962. Hněv mého Otce vzroste, čím více budou jeho nevděčné děti vzdorovat jeho 
nezrušitelné smlouvě 
Pondělí, 4. listopadu 2013 v 16:00 
 
Má vroucně milovaná dcero, je třeba, aby Boží děti pochopily nesmírný rozsah velké bitvy, 
která probíhá mezi mým Otcem a Zlým. Jen málo z vás je vůbec schopno pochopit intenzitu 
toho velkého boje, který již začal. 

Andělé v nebi zahájili poslední bitvu, aby zničili nepřátele mého Otce na zemi. Jak bitva zuří,  
zmocňuje se duší všude. Přiláká obzvláště duše těch, kdo jsou v temnotě a skutečně Mě 
neznají, k boji proti těm, jejichž jména jsou zapsána v Knize života. Ti, kdo Mě neznají, kdo 
nevěří ve Mne, ani v mého Otce a nevěří, že Satan existuje, se budou dívat z ústraní, až se 
tyto dvě křesťanské armády na zemi střetnou.  Tyto dvě strany budou složeny 
z křesťanských církví. Křesťané na obou stranách budou trpět největším pronásledováním 
a budou taženi do všech stran, aby byli povzbuzeni Mě opustit. 

Nevinné duše budou zraněny nenávistí, kterou jim projeví nepřátelé Boha a Satan použije 
obě strany jako pěšáky v plánu plném nenávisti, který vyústí ve strašné zpustošení země. 
Zkáza bude způsobena hříchy člověka a jejich zradou na Mně. Jejich odmítnutí Boha, mého 
Otce, bude zřejmé až se rozhodnou změnit zákony dané jeho příkazem, aby si je mohli 
přizpůsobit pro své hříšné životy. Vězte, že to vyústí ve strašný trest. 



Hněv mého Otce vzroste, čím více budou jeho nevděčné děti vzdorovat jeho nezrušitelné 
smlouvě. Ti, kteří se připravují na můj Druhý příchod, budou zabarikádováni v jistém druhu 
vězení, až je budou nutit spolknout lži. Odmítnou-li přijmout kacířství, které jim budou soukat 
do krku, budou vyhnáni z jejich kostelů. Mé Slovo bude brzy zapomenuto. Všechno, před čím 
jsem vás varoval, se stane přesně tak, jak jsem vám řekl. Ti, kdo jsou k Pravdě slepí, by 
raději žili ve lži, protože bude snadnější přijmout lži, jelikož budou velmi přitažlivé v podobě, 
v které jim budou předkládány. 

Kacířství bude předloženo masám jako část nových stanov v mé církvi, které se Mnou 
nebudou mít nic společného. Všichni se budou dožadovat, aby byly přijaty, protože nezůstali 
bdělí k časům, před nimiž byli varováni, vedoucích k Velkému dni. Nyní se musíte na tento 
Den připravit. Musíte odejít, až mé božství bude zpochybněno, protože se tak stane mnoha 
způsoby v mé církvi na zemi. Utkejte se s mými nepřáteli a nevyhrajete. Ignorujte je. 
Modlete se za jejich duše a připravte se, protože brzy bude po všem. 

Váš Ježíš 

963. Boží Světlo vás osvítí a slibuji, že se nebudete cítit osamocení 
Úterý, 5. listopadu 2013 v 11:00 
 
Má vroucně milovaná dcero, Bůh již zahájil poslední přípravy, aby zajistil, že všem svým 
dětem přinese spásu. Tak mnozí se vůbec nestarají, co přesně Druhý příchod znamená, a 
proto se nepřipravují. Mnozí jsou přesvědčeni, že nastane až za dlouhý čas. Tak pouze ti, kdo 
jsou skutečně přichystáni, budou připraveni pozdravit Mě, svého ženicha, oblečeni a uvedeni 
přede Mne, jak se sluší. Ostatní budou spát, nepřipravení a zmatení. Někteří ve Mne neuvěří, 
dokud nebudu spatřen v každé části světa. Někteří zemřou šokem, ale většina bude naplněna 
radostí a úžasem. Těm, kdo se nechali podvést, bude odpuštěno, budou-li Mě prosit, abych 
jim udělil imunitu. Žel, mnozí odmítnou mé velké milosrdenství, protože jejich srdce se 
změnila v kámen a nic je neotevře. 
 
Čas před vámi bude plný velkých zjevení a zvláštních milostí vylitých na vás. Dělám to, abych 
vás učinil silnějšími a silnějšími, abyste neprodali své duše za světská lákadla. Stále více z vás 
se Mi stane bližší, a protože budu hovořit k vašim duším, ucítíte pokoj uprostřed hrůzy 
velkého odpadlictví. Až budete svědky této hrůzy, budete lépe vybaveni ji přestát a pomoci 
ostatním. 

Boží Světlo vás osvítí a slibuji, že se nebudete cítit osamoceni, i kdybyste byli odmítnuti těmi, 
kteří neznají nic lepšího. Když jsem kráčel po zemi, farizeové ode Mne odvrátili velmi mnoho 
lidí. To samé se stane nyní. Mnozí z vás budou podněcováni, aby odmítli nejen mé volání 
z nebes v tomto čase, ale i má učení. Mé učení nemůže být nikdy změněno, protože je 
Pravdou a jedině Pravda vás může zachránit. 

Váš Ježíš 

964. Všechny převraty, které uvidíte, budou svědčit o pravdivosti proroctví, 
daných mému milovanému Janovi v Knize Zjevení 
Čtvrtek, 7. listopadu 2013 v 18:35 
 
Má vroucně milovaná dcero, čas pro nový začátek je blízko. Zatímco budete i nadále 
pociťovat Velké soužení, stane se mnoho událostí. 

Nepřátelé v mé církvi se budou snažit bez nejmenšího studu říkat, že nová jednotná světová 
laická církev, která přivítá všechny hříšníky a všechna náboženství, je schválena Bohem. Když 



tito v mé církvi přivítají laický svět, nebudou už dále následovat Pravdu. Když jste mým 
věrným následovníkem, vaše víra se projeví ve vašich skutcích a práci. Když jste moji, 
zůstanete věrní Božímu Slovu. Když se přidržíte mého Slova, budete poslušní ve všem, co 
jsem vás učil. Když nejste ode Mne, budete proklínat vaše bratry a sestry. Když nejste ode 
Mne, budete nenávidět ty, kdo jsou ode Mne. Když si myslíte, že budete mít věčný život bez 
toho, že byste si jej zasloužili, tak se velmi mýlíte. 

Říkáte-li, že hřích je přirozený a že jen spravedlivý a čestný Bůh by každý hřích odpustil, tak 
je to pravda. Ale pokud věříte, že věčný život je vaše přirozené právo a že nemusíte nejdříve 
činit pokání, pak popíráte Pravdu. Miluji každého jednoho z vás. Nikdy bych nebyl krutý, 
nevlídný, surový, hrubý, ani bych neublížil žádnému Božímu dítěti. Ale neotevřu nikdy dveře 
do mého království žádnému hříšníkovi, pokud neprojeví skutečnou lítost za svá provinění. 
Když vás povedu ke spáse, otevřu každé dveře, abych vás mohl přivítat v Poslední den. 
Mnoho dveří se již teď otevírá, ale málo vás jimi vstupuje. Nikdo z vás nevstoupí do mého 
království, pokud nebude poslušný mého Slova, daného vám ve svatých evangeliích. Vaše 
víra musí být čistá. Vaše láska k bližnímu musí být ryzí a vaše poslušnost vůči mému Slovu 
vám přinese dar věčného života. 

Mnozí, kteří se nazýváte křesťany, jste nevěrní mé církvi. Přijímáte Mě ve svatém přijímání 
se zčernalými dušemi. Ignorujete má učení a schvalujete hříchy, o kterých si myslíte, že jsou 
ve vašich očích nevýznamné. Zlým jazykem šíříte lži o jiných a mnohé odsuzujete v mém 
svatém jménu. Byla vám dána Pravda ve svatých evangeliích, přesto neděláte, co vás učí. Má 
láska k vám znamená, že i když mnozí z vás si nezaslouží spásu, kterou jsem dal lidstvu 
skrze svou smrt na kříži, přesto vám všem dám příležitost uvidět Pravdu během mého Božího 
milosrdenství, až přijdu před vás, abych vám pomohl se rozhodnout, zda přijmete můj dar, 
nebo ne. 

Všechny převraty, které brzy uvidíte, budou svědčit o pravdivosti proroctví, daných mému 
milovanému Janovi v Knize Zjevení. Až uvidíte církev vstoupit do spojení s laickým světem, 
budete vědět, že nadešel čas pro moji misi shromáždit duše celého světa. 

Váš Ježíš 

965. Matka Spásy: Pokud se neprojevuje nenávist misi, která prohlašuje, že hlásá 

Boží Slovo, potom je falešná  

Pátek, 8. listopadu 2013 v 00:09 

 

Mé drahé děti, jako maličké, Bohem opatrované, nesmíte nikdy dovolit, aby se neshody mezi 

vámi změnily ve vzájemnou nenávist. Zlý vytváří mezi vámi hrozné utrpení šířením svého 

zlého  zamoření, zejména proti Bohem vyvoleným vizionářům a prorokům. 

Když je Bůh přítomen v misi, která je Jím schválena na zemi, ke spáse duší, Satan na ni vždy 

zaútočí. Skutečné Boží proroky poznáte podle toho, že jsou pronásledovaní a nenávidění. 

Poznáte je podle veřejného odmítání jejich misí a zlými činy, které ostatní podnikají proti 

nim. 

Pokud se neprojevuje nenávist misi, která prohlašuje, že hlásá Boží Slovo, potom je falešná, 

protože Satan nikdy veřejně nezaútočí na ty, které podvádí. Když se můj Syn dává poznat, 

bude vždy zneuctíván, protože hřích odděluje člověka od Boha. Když můj Syn kráčel po zemi, 

ať šel kamkoliv, křičeli na Něj. Proklínali Ho a házeli po Něm kameny, i po těch, kdo Ho 

následovali. A zatímco Ho prohlásili za podvodníka, pochlebovali mnoha falešným prorokům, 

kteří se snažili s Ním soutěžit. Totéž bude pravdou, až uskuteční svoji poslední cestu, aby 

shromáždil všechny, kdo zůstávají v Něm a s Ním. Sjednotí všechny, kdo žijí podle jeho učení 



a zůstávají věrnými a pokornými služebníky. Potom s pomocí zbylých své církve bude bojovat 

do hořkého konce za záchranu co největšího počtu duší, včetně duší všech jeho nepřátel 

a všech, kdo Ho odmítnou přijmout. 

Milujete-li mého Syna, nesmíte Mu ublížit tím, že budete nenávidět jeden druhého. Můj Syn 

vám řekl, že nemůžete zůstat v jednotě s Ním, když ve vašich srdcích bude nenávist. 

Modlete se, modlete se, modlete se, abyste všichni, kdo se prohlašujete za křesťany, 

následovali příkladu, který vám dal můj Syn. 

Vaše milovaná Matka 

Matka Spásy 
 
966. Mnozí začnou brzy užívat své vědecké znalosti k posuzování nejsvětějších 
evangelií 
Sobota, 9. listopadu 2013 v 11:48 
 
Má vroucně milovaná dcero, mnozí začnou brzy užívat své vědecké znalosti k posuzování 
nejsvětějších evangelií. Místo hlásání Pravdy mého Slova, která pochází z Boží moudrosti, 
začnou ji deformovat, aby jí dali modernější podobu. 

Všechna má slova, obsažená ve svatých evangeliích, budou vykládána odlišně. Řeknou, že 
mé Slovo znamená něco nového, co bude významnější v dnešním světě. Pokusí se dávat 
příklady, jak bych vás učil, kdybych v tomto čase chodil po zemi. Jednoduchost Božího Slova, 
které se obrací ke každému, bude pryč. Ti, kteří jsou inteligentní, znalí věci a pyšní na lidský 
pokrok ve světě vědy, začnou dělat urážející prohlášení. 

Církev přijme takzvané nové vědecké objevy, které zpochybní, co je obsaženo v Bibli svaté. 
Odhalí, o čem řeknou, že to jsou  nové důkazy, které vrhnou pochybnost na to, jak byl 
stvořen svět. Potom řeknou, že většina toho, co je v Bibli obsaženo, jsou prostě významové 
obrazy navržené tak, aby vytvářely mír mezi lidmi. Použijí poselství humanismu, vzájemné 
lásky, v pojmech vaší schopnosti se starat o chudé, nevzdělané a potřebné, jako náhražku 
Pravdy, kterou jste dostali v evangeliích. Potom ta nová falešná učení, která se budou zdát 
podobná Pravdě, budou přijata kněžími a jen ti, kdo pevně setrvají u mého Slova, udrží 
Pravdu naživu. 

Moji milovaní následovníci, až zjistíte, že jen velmi málo z vás bude naslouchat Pravdě – 
Božímu Slovu – pak si musíte vzájemně poskytovat útěchu. Musíte i nadále připomínat 
Pravdu těm v mých církvích, kteří budou tleskat zaváděnému kacířství, protože mnozí z nich 
z toho nebudou moudří. Odpadnou ode Mne tak daleko, že snadno přijmou takové změny. 
Pro ty s malou vírou bude mnohem lehčí přijmout slova těch, kdo požadují reformu, než aby 
zůstali věrní Božímu Slovu. 

Volání po prvních změnách přijde brzy. Se sladkostí, která bude utišovat i dodávat vášnivý 
charakter diskusi o potřebě povstat jako jeden sjednocený svět – projevit lásku a toleranci 
všem – budete uvedeni do největšího omylu. Mnozí budou ohromeni rychlostí, s jakou se 
bude zdát, že má církev přijímá laický svět. Mnozí budou fascinováni způsobem, jakým se 
různá náboženství, pohanská a kacířská budou předbíhat, aby se přidala k této nové, 
jednotné světové dobročinné církvi. Řeknou: Konečně církev, která je tolerantní, podala ruku 
všem. Už nebudou pociťovat stud projevit neposlušnost Bohu. Místo toho budou pyšně 
hlásat, že jejich ubohé hříchy jsou nejen v očích Boha přijatelné, ale že už vůbec nejsou 
považovány za hříchy. 



Poprvé v dějinách ti, kdo uvedou moji církev v omyl, budou milováni, zbožňováni 
a nevystaveni prakticky žádné kritice. 

Největší kacířství, neviděné od mé smrti na kříži, pohltí mou církev na zemi. Naplní mé církve 
urážlivými pohanskými symboly a Já už nebudu viděn nikde. A zatímco naplní budovy, které 
byly vystavěny k mému uctívání, má pravá církev sestávající z těch, kdo zůstali věrní Pravdě, 
se stane jediným pravým Božím chrámem, neboť nikdy nepřijmou znesvěcení mého Těla. 
Jejich víra jim umožní šířit evangelia a udržet oheň Ducha Svatého živým.  

Váš Ježíš 

967. Bůh Otec: Žádné vědecké posuzování nebude dávat smysl, až spatříte dvě 
slunce  
Neděle, 10. listopadu 2013 v 15:00 
 
Má nejdražší dcero, mou touhou je velmi brzy shromáždit všechny mé děti, aby byly svědky 
mého slibu. Můj velký dar přijde uprostřed velkého duchovního pronásledování, kdy bude 
popřeno všechno, co představuji. Noví bohové, z nichž žádný neexistuje, budou představeni 
světu. Pokryti blyštivým zevnějškem budou vymyšleni tak, aby zabránili veškeré víře v mou 
existenci. Všechno to kacířství udusí Boží Světlo. 

Hvězdy zakrátko přestanou tak jasně zářit. Nevěřícímu světu brzy ukážu nová, všemu 
lidskému vědeckému poznání odporující, neočekávatelná znamení, jako zjevení začátku 
mého zásahu. Žádné vědecké posuzování nebude dávat smysl, až spatříte dvě slunce. 
Žádná definice podle nedostatečného lidského poznání nebude smysluplná. Přesto se  
každé znamení, dané světu z nebes, bude brát a vykládat, že ve vesmíru existuje další 
lidský život. 

Já jsem Stvořitel všeho života. Stvořil jsem člověka. Stvořil jsem svět. Nikdy to nepopírejte, 
neboť když to uděláte, budete následovat falešné učení. Každý zásah z nebe – a bude jich 
mnoho – bude zdůvodněn a vysvětlován. Až uvidíte tato znamení, vězte, že den Druhého 
příchodu je blízko. 

Prosím vás, drahé děti, nikdy Mě nezapírejte, ani neodmítejte můj slib přinést světu konečný 
pokoj a smíření, které budou vaše, přijmete-li je za mých podmínek a nikoliv za těch svých. 
Má vůle se konečně brzy naplní. Abych vás připravil, dám světu mnoho zázraků na obloze, 
ve vesmíru a v planetárním systému. Až tyto události uvidíte, chtěl bych, abyste se radovali, 
neboť budete vědět, že oznamuji návrat mého Syna, aby splnil svůj slib věčné spásy. 

Setřete si slzy z očí. Vím, jak těžké budou vaše zkoušky. Obracím se ke všem svým dětem, 
věřícím i nevěřícím, stejně jako k těm, které jsou vinny strašným hříchem – nikdo z vás není  
vyloučen. Když se smíříte s mým Synem, stanete se jeho částí a budete s ním panovat v ráji 
navěky. 

Váš milovaný Otec 
Bůh Nejvyšší 
 
968. Matka Spásy: Spása bude vaše jen skrze smíření s Bohem 
Neděle, 10. listopadu 2013 v 15:20 
 
Mé drahé dítě, mou úlohou Matky Spásy je připomínat vám, co všechno jsem vám říkala už 
po celá staletí. Milujte jeden druhého, jako můj Syn miluje vás. Projevte soucit každému, 
a zvláště těm, kteří vás pronásledují. Poslouchejte, co jsem zjevila vizionářům v La Salettě 
a Fatimě a podrobně vše prostudujte. Velmi málo z pokynů, které jsem vám dala, jste splnili. 



Má varování nebyla brána v úvahu a důsledky zanedbání toho, co vám bylo dáno, se nyní 
stanou skutečností.  

Když nebesa odhalují poselství lidstvu, je to jako komunikace s velkou kamennou pevností. 
Některá zjevení prosákla skrz a byla sledována. Mnohá byla prostě odložena těmi s malou 
vírou a pevnost se stala neproniknutelnou pro zásahy z nebes, dávaným vám k růstu víry 
a k setrvání v bezpečí Boží náruče. 

Má úloha Spoluvykupitelky znamená, že moje  moc proti ďáblu byla Bohem posílena 
způsobem, jakým dosud nebyla udělena. Nyní je také čas, kdy všechna oddanost ke mně 
bude nepřáteli mého Syna pozorně opouštěna. Bude-li mé uctívání ve spěchu odbýváno 
a má žádost o ochranu zemí před komunismem bude překroucena, potom má přání 
nedojdou naplnění. Od nynějška budu již zvláštností v oficiální patronaci obvykle nabízené 
mně, Matce Boží, v církvích mého Syna na zemi. Moje moc proti šelmě bude zbavována 
účinnosti odstraňováním mých obrazů, mého svatého růžence a dalších pobožností ke mně 
z mnoha katolických kostelů. 

Potom bude z Božích chrámů odstraněna každá stopa po mém Synu, Ježíši Kristu, v přípravě 
na šelmu, která přijde a usedne na trůn v nejvyšším Božím chrámu. Pak bude změněn pravý 
smysl smíření s Ježíšem Kristem sdělením, že nadále už není třeba prosit Boha o odpuštění 
hříchů, vedete-li dobrý život.  Lidé začnou věřit svým vlastním názorům na to, co je dělá 
v Božích očích dobrými. Ale nesmíte nikdy zapomenout, že spása, dar každému jednotlivému 
hříšníku na světě, nemůže být nikdy vaše, dokud nejdříve nepoprosíte Boha o odpuštění. To 
je jádrem smlouvy, získané pro lidskou rasu smrtí mého Syna na kříži. Ježíš Kristus získal pro 
svět spásu od hříchu a dar věčného života. Abyste obdrželi tento dar, musíte Boha prosit 
o odpuštění svých hříchů. 

Spása bude vaše jen skrze smíření s Bohem. 

Vaše milovaná Matka 
Matka Spásy 
 
969. Tresty mého Otce již začaly a svět bude svědkem mnoha dalších 
ekologických zvratů 
Úterý, 12. listopadu 2013 v 15:52 

Má vroucně milovaná dcero, je chybou si myslet, že by Bůh nevyměřil v této době svou 
spravedlnost světu. Tresty mého Otce již začaly a svět bude svědkem mnoha dalších 
ekologických zvratů, protože očista země začíná. 

Přípravy již probíhají a nepřátelé Boha budou brzy odstraněni a ztrestáni, protože oni se 
nikdy neobrátí a nebudou prosit o mé milosrdenství. Hněv mého Otce je velký a běda těm, 
kdo se postaví Božímu Slovu, protože budou poraženi a rozdupáni – všichni najednou – 
až se poslední očista země střetne s nákazou Zlého. 

Až uvidíte divoce reagovat přírodní živly, budete vědět, že dopadla ruka spravedlnosti. 
Pýcha člověka, jeho posedlost sebou samým a jeho víra v jeho vlastní chybnou inteligenci 
v duchovních věcech, přinesly na lidskou rasu vylití ohně ze čtyř misek do čtyř koutů země. 

Ignorovali jste varování a tak bitva ke zničení hříchu byla už skutečně zahájena. 

Ježíš Kristus 
Syn člověka 
 



970. Prvním znamením bude rychlejší otáčení země. Druhé znamení se týká 
slunce, bude narůstající hrozbou, jasnější a začne rotovat  
Úterý, 12. listopadu 2013 v 20:30 
 
Má vroucně milovaná dcero, jak se můj čas blíží, mnozí budou spát, ale ti, kdo jsou 
požehnáni, s  očima otevřenýma mému Světlu, poznají znamení. Dostanou také požehnání, 
aby se připravili a jen ti, kteří se Mě budou držet, dokážou přestát změny. 

Čím více se blíží den mého slavného příchodu, tím více lidí, kteří říkají, že Boha milují, se 
bude ode Mne vzdalovat. Dokonce i ti, kteří říkají, že jsou svatí a vyvyšují se v hierarchii mé 
církve na zemi, nebudou schopní poznat Pravdu. Neuvidí ji, protože budou příliš zaměstnáni 
vyřizováním různých záležitostí a účastí na obřadech, které Mě budou urážet. 

Prvním znamením bude rychlejší otáčení Země. Druhé znamení se týká Slunce, bude rostoucí 
hrozbou, jasnější a začne rotovat. Vedle něj uvidíte druhé slunce. Potom počasí přivodí 
chvění světa a změny se projeví zničením mnoha částí země. Tyto tresty – a bude jich 
mnoho – zbaví lidstvo jeho arogance tak, že duše budou úpěnlivě prosit o Boží milosrdenství. 
Nic jiného nepohne kamennými srdci těch, kteří vyloučili Boží lásku ze svých životů. 

Hřích lidstva bude rychle narůstat a hřích modlářství natřikrát ovine Zemi. Pohanství, oděné 
jako královská monarchie, pronikne do mé církve na zemi. Když bezvěrci přijmou mou církev, 
nebude to k uctívání Boha. Když pohané, ateisté a jiní nevěřící, kteří navenek odmítají 
Boží existenci, přijmou mou církev, nebude to přede Mnou, Ježíšem Kristem, před nímž 
pokleknou. Až má církev prohlásí, že vítá všechny, nenechejte se napálit. Nebude to 
znamenat, že vítají pohany v mé církvi, aby se mohli klanět před mým svatostánkem. 
Ne, bude to přehlídka modlářství, podnícená hříchem pýchy přede Mnou ke znesvěcení 
posvátnosti a nejsvětějších svatostánků. Na mé oltáře budou staveny pohanské symboly 
a od nic netušících shromážděných bude vyžadováno, aby se jim klaněli a přijali své 
spolubratry a sestry slušně a šlechetně.  Všichni budou žádáni, aby zapřeli Pravdu a tak 
uvítali falešné věřící, kteří pošlapou mé oltáře. Pak dopadne Boží ruka. 

Války se rozšíří, zemětřesení otřesou čtyřmi kouty světa a hladomor sevře lidstvo a každé 
ohavné gesto a urážka vůči Bohu vyústí v strašný trest. Když ti, kdo přijmou moje 
milosrdenství, povedou moji církev – každý démon bude proklínat tyto Boží děti. Na jejich 
ochranu Bůh zasáhne a běda těm, kteří plivnou do tváře svého Stvořitele. 

Čas nadešel. Ti, kdo Mě proklínají, budou trpět. Ti kdo Mě budou následovat, přežijí toto 
pronásledování až do dne, kdy přijdu a vezmu je do své milosrdné náruče. A potom jen ti, 
kdo zbudou, protože odmítli moji ruku milosrdenství, budou ponecháni šelmě, kterou 
zbožňovali a u níž hledali potěšení. 

Tak mnoho lidí Mě bude odmítat až do samého konce. Dvě třetiny na Mne budou plivat, 
bojovat s mým zásahem a křičet na Mne všechny možné sprostoty. Jak se ten den více 
a více blíží, nenávist ke Mně bude viditelná všem. Dokonce i ti, kteří dělají na svět dojem, 
že Boha ctí, budou Mě v tichosti proklínat. 

Den, kdy bude podvod šelmy odhalen, aby jej všichni viděli, bude dnem, na který nikdo 
nezapomene. Protože v ten den, kdy svět spatří podvodníka, antikrista, povstat s mou 
korunou na hlavě – oděn do červeného roucha – bude dnem, kdy se oheň bude řinout 
z jeho úst. A jak ta hrůza konečně vyjde najevo, obklopí jej oheň a všichni, kdo mu přísahali 
věrnost, budou vrženi do propasti. A pak přijdu, jak jsem vám řekl. Pozvednu svou církev 
a přivedu svět do jednoty se svatou vůlí mého Otce a konečně zavládne pokoj. 



Vše, co jsem vám pověděl, je pravda. Vše, co se stane, se stane, jak jsem vám řekl. Stane se 
to rychle, neboť i přes můj hněv, vyvolaný pokrytectvím a nevděčností člověka, přicházím jen 
ukončit toto utrpení. Přicházím, abych zachránil všechny hříšníky, ale mnozí nebudou chtít 
být zachráněni. 

Buďte silní, moji milovaní následovníci, protože ochráním všechny hříšníky, kteří přijmou moji 
ruku milosrdenství během Varování. A tak všechny Boží děti, věřící i nevěřící budou zahrnuti 
do tohoto velkého zásahu z nebes. Ale po tomto čase Boží anděl oddělí dobré od zlých. Času 
je málo. 

Váš Ježíš 

971. Jejich víra bude zkoušena jako nikdy předtím 
Čtvrtek, 14. listopadu 2013 v 12:00 
 
Má vroucně milovaná dcero, Světlo Boha svítí na všechny jeho děti, které jsou v tento čas 
v jednotě se Mnou, Ježíšem Kristem. Všichni tito křesťané ve světě, kteří žijí podle mého 
Slova, jedí mé Tělo a pijí mou Krev, budou prožívat duchovní utrpení, jako nikdo druhý, pro 
svou víru ve Mne. Mluvím o všech křesťanech, kteří žijí podle Pravdy, kteří se chovají podle 
toho, jak jsem je učil a následují má učení slovo od slova. 

Ti všichni, včetně těch, kteří nikdy neslyšeli o těchto poselstvích světu, brzy pochopí, jaké to 
je žít ve Mně a se Mnou. Jejich víra bude zkoušena jako nikdy předtím a žel, mnozí nebudou 
schopni vydržet tlaky, se kterými se budou muset vyrovnat kvůli nenávisti, která jim bude 
projevována. Udělají, co budou moci, aby zůstali věrní svatým evangeliím, ale tím přitáhnou 
strašnou nenávist a budou nazýváni lháři. Zanedlouho nato všichni křesťané, hlásající 
vzdorovitě mé Slovo, budou obviněni jako pravicoví tyrani, ač skuteční viníci budou ti, kteří 
na ně budou chrlit nadávky. 

Nabádám vás, abyste zůstali zticha a nikdy neodpovídali surovcům, kteří se pokusí zničit vaši 
víru a lásku ke Mně. Ti, kdo budou plivat jed a křičet na vás, potřebují vaše modlitby a 
odpuštění. Modlitbami za tyto duše zničíte Satanův vliv a ten zjistí, že je těžké si na vás vylít 
vztek. 

Modlete se, modlete se, modlete se za všechny, kteří budou využiti jako pěšáci v urputném 
boji za rozložení mé církve na zemi. Prosím, modlete se tuto modlitbu modlitební kampaně, 
abyste odolali náboženskému pronásledování. 

Modlitba modlitební kampaně (126):  

Přestát náboženské pronásledování 

"Drahý Ježíši, pomoz mi přestát jakýkoliv druh pronásledování ve tvém svatém jménu. 

Pomoz těm, kdo upadnou v omyl v přesvědčení, že přinášejí svědectví tvému dílu. 

Otevři oči všech, kteří mohou být pokoušeni ke zničení druhých, skrze bezbožné jednání, 
skutky nebo gesta. 

Ochraňuj mě před nepřáteli Boha, kteří povstanou a pokusí se umlčet tvé Slovo, a kteří se Tě 
budou snažit vyhnat. 

Pomoz mi odpustit těm, kteří Tě zradí, a dej mi milost zůstat pevný v mé lásce k Tobě. 

Pomoz mi žít Pravdu, kterou jsi nás učil a zůstat pod tvou ochranou navěky. Amen." 



Jděte, všichni, kdo Mě skutečně milujete a držíte se všeho, co jsem vás učil. Milujte jeden 
druhého, jak jsem vám řekl. Nikdy neprojevujte nenávist k druhým. Místo toho se modlete za 
ty, kteří vás pronásledují. Projevte jim lásku, když vám ukazují nenávist, protože ta bude vaší 
zbraní v boji proti moci zla. 

Váš Ježíš 

972. Budete stát přede Mnou sami – a nikdo vedle vás 
Pátek, 15. listopadu 2013 v 20:00 
 
Má vroucně milovaná dcero, z pověření mého Otce, Boha Nejvyššího, chci říci vám všem, 
trpícím v mém jménu, že je blízko čas k uskutečnění Varování. 

Vy, s povědomím o tomto mém Velkém dnu milosti, spatříte brzy znamení. Musíte přede 
Mnou vyznat své prohřešky a být tak patřičně připraveni na tuto událost, která šokuje svět. 

Udělám to brzy, abych mohl zachránit ty, kdo odstřihli pupeční šňůru, která je pojí se Mnou, 
než bude příliš pozdě. Musíte Mi důvěřovat a shromáždit se k modlitbě, aby duše v temnotě 
nezahynuly dříve, než jim daruji imunitu pro jejich hříchy. Podívejte se teď do svých srdcí 
a duší a hleďte na ně, jako Já hledím na vás. Co vidíte? Budete schopni stát přede mnou 
a říct:  

"Ježíši, dělám vše, co si ode mne přeješ, abych žil takový život, jaký ode mne očekáváš?"  

Řeknete: "Ježíši, urážím Tě, protože si nemůžu pomoci, tak měj prosím slitování s mou duší?"  

Nebo řeknete: "Ježíši, zhřešil jsem, ale pouze proto, že se potřebuji bránit?" 

Budete stát přede Mnou sami – nikdo nebude stát vedle vás. Ukážu vám vaši duši. Uvidíte na 
ní každou skvrnku. Znovu prožijete hřích, a pak vám dám čas prosit Mě, abych vám projevil 
své milosrdenství. Ne proto, že na mé milosrdenství máte nárok – ale jen proto, že se 
rozhodnu udělit vám tento dar. 

Můj den nastane nečekaně, skrze znamení, která vám budou předem ukázána. 

Tři roky jsem se snažil otevřít vaše oči Pravdě. Někteří z vás ji přijali. Jiní Mi ji hodili zpět 
do tváře. Nyní je čas mého Božího milosrdenství a jen ti, kteří Mi otevřou svá srdce a 
přijmou Mě, dostanou příležitost se vykoupit. 

Buďte vděční za moji bezpodmínečnou lásku. 

Váš Ježíš 

973. Miliardy lidí se obrátí a poprvé poznají Boha, Trojjediného Boha  
Sobota, 16. listopadu 2013 v 22:17 
 
Má vroucně milovaná dcero, až přijdu do světa ve svém božském milosrdenství, lidé 
dostanou příležitost usilovat o mé milosrdenství, neboť to bude první opravdová zpověď, 
kterou mnozí vykonají. 
 
Všichni, bez ohledu na to, kdo jsou, zakusí mé mimořádné odhalení, požehnané mocí mého 
Otce.  

Osvícení svědomí přinese s sebou mnoho bolesti, protože žal, který pocítí ztracené duše, 
bude takový, že nebudou schopny snést šok. Mnozí omdlí a zhroutí se, přemoženi 
zármutkem. Ale uvědomí si, nakolik se jejich duše potřebují nejdříve očistit, než budou 



připraveni vstoupit do mého věčného ráje. Tito lidé pak budou vědět, co se od nich očekává, 
a po nějaký čas po této velké události budou konat pokání. Mnozí si budou myslet, že sní. 
Někteří si budou myslet, že nastal konec světa, ale nebude to tak. Bude to však poslední 
varování, které bude dáno lidstvu, aby mu pomohlo vykoupit se před Bohem. 

Miliardy lidí se obrátí a poprvé poznají Boha, Trojjediného Boha a budou vděční za důkaz, 
který dostanou o existenci svého Stvořitele. Někteří se jen schoulí před mým Světlem a to 
jim přinese neuvěřitelnou bolest a schovají se a otočí se zády bez špetky lítosti ve svých 
duších. Budou popírat můj zásah. Zbytek se pak zaraduje, když zakusí paprsky mého 
milosrdenství, protože tyto duše budou tak vděčné, že jsou svědky mé přítomnosti, že budou 
snadno přitahovány k mému Světlu a s touhou po mé přítomnosti, která jim bude 
nedostupná, protože to zatím nebude čas, kdy brány do mého Nového ráje budou otevřeny. 
A tak budou potom muset činit pokání jako moji stoupenci za ty duše, které odmítnou moji 
ruku milosrdenství. 

Po velkém zásahu Boha, dát lidstvu příležitost připravit se na můj Druhý příchod, si svět bude 
klást mnoho otázek. Někteří se natolik změní ve svých duších, že zasvětí mnoho času 
pomáháním k obrácení těm, kdo chtějí pomoci zachránit se od podvodu. Ostatní budou plní 
výčitek svědomí a bude jim trvat nějaký čas, než plně pochopí význam svého uvedení přede 
Mne a vynaloží mnoho pozornosti, aby se se Mnou usmířili. 

Pak nepřátelé Boha popřou, že se Varování vůbec stalo a oklamou milióny, aby uvěřily, že to 
byla vesmírná událost, kdy sluneční světlo předstihlo celou planetu v jednorázové události, 
způsobené pohybem Země kolem své osy. Nic nemůže být vzdálenější od pravdy. A zatímco 
přijdou se všemi těmito vysvětleními, popřou, že Bůh existuje a mnohé ode Mne odvedou. 
Žel, mnozí se ke Mně nevrátí a jen  zásahy Boha, kdy bude nucen potrestat své nepřátele, 
aby je přivedl k rozumu, mohou být duše očištěny. 

Buďte vděční za tyto milosti, jelikož bez tohoto daru od Boha, by velmi málo lidí mohlo 
vstoupit do bran ráje. 

Váš Ježíš  

974. Přicházím, abych obnovil zemi, vysvobodil člověka z jeho trápení, žalu 
a hříchu 
Neděle, 17. listopadu 2013 v 14:00 
 
Má vroucně milovaná dcero, chci, aby celý svět viděl Mě, svého milovaného Spasitele, Syna 
člověka, v celé mé slávě, aby byli vtaženi do mého milosrdenství. 

Chci, aby všichni, a zvláště ti, kdo nevěří v Boha, Mě viděli a běželi ke Mně jako první. Jsou 
mým přednostním zájmem, a říkám jim toto: Neznáte Mě. Nevidíte Mě. Nechcete ve Mne 
věřit, ale Já vás miluji. Chci, abyste byli součástí mého království, abych vás mohl zahrnout 
všemi dary mého Nového ráje, mého nového světa, mého nového začátku. Chci, abyste vy, 
vaše rodiny, vaši příbuzní a přátelé byli jako jeden se Mnou a s celým lidstvem. Musíte čekat 
až do velké události, dne, kdy svět bude ozářen mými paprsky a utichne na patnáct minut. 
Až to spatříte a budete toho svědky, nesmíte se bát. Vězte, že má láska je božská a že se 
svět od toho dne změní k nepoznání.  

Nesnažte se ode Mne utéct, protože přicházím s dobrými zprávami. Přicházím, abych obnovil 
zemi, vysvobodil člověka z jeho trápení, žalu a hříchu. Přicházím zničit veškeré zlo ve světě 
tím, že každému podám důkaz o své existenci. Až vám bude dán, musíte Mi umožnit připravit 
vás na věčný život, který jsem slíbil. Věčný život je životem, kde budete žít v těle i duši se 



Mnou, navždy. Vyvedu vás z vašeho trápení a odstraním bolest, kterou musíte snášet kvůli 
existenci Satana, a ten bude vypovězen navěky. 

Neodmítejte Mě, protože vás nechci ztratit. Jsem vaše spása. Jsem Pravda. Jsem váš 
milovaný Ježíš Kristus a konečně se už brzy dám poznat světu a zvláště těm, kteří ve Mne 
nevěří.  

Váš Ježíš 

975. Přicházím pouze jako milosrdný Bůh. Nepřicházím vás vystrašit, protože 
každého z vás skutečně miluji 
Pondělí, 18. listopadu 2013 v 20:10 
 
Má vroucně milovaná dcero, všichni se musíte připravit, abyste byli způsobilí předstoupit 
přede Mne, neboť přijdu jako zloděj v noci a mnozí nebudou vědět, co se děje. Proto je 
důležité, aby se Mi každý z vás nyní vyzpovídal. 

Pravda mého nejsvětějšího Slova se stane zřejmou, až ji nahradí překroucené verze mých 
nepřátel, kteří opovážlivě usilují vás oklamat. Nyní je čas soustředit se na vaše vlastní duše 
a stav, v jakém jsou. Člověku, který ve Mne nevěří, říkám: Když přijdu před tebe, uleví se ti 
poznáním, kdo jsem? Půjdeš se mnou? Vezmu tě a otřu ti slzy a budeš žít nádherný život, 
jakmile se Mi vyznáš a poprosíš Mě, abych tě vzal do svého milosrdenství. 

Člověče, jenž věříš ve Mne, budeš schopen stát přede Mnou beze studu? Přijdeš přede Mne 
s vědomím, že děláš všechno, co jsem vás učil, s čistou duší? Nevadí. Když Mi řekneš: "Ježíši, 
odpusť mi, chci Tě následovat", budeš zachráněn. 

Člověče, jenž ve Mne věříš, ale jsi přesvědčen, že jsi vzorný a nepotřebuješ zpověď, jsi také 
způsobilý přede Mne předstoupit? Když ti ukážu stav tvé duše, budeš se se Mnou hádat 
a tvrdit, že jsi způsobilý přede Mne předstoupit, když způsobilý nejsi? Nejste-li schopni 
přijmout dar mého milosrdenství a uznat svá provinění, pak zůstanete ode Mne odděleni 
a Já vám dám už jen jednu příležitost k záchraně. 

Prosím všechny lidi, aby nejprve připravili vlastní duši. Musíte napravit každou část své duše, 
než budete připraveni stát hotovi v mé přítomnosti během Varování. Pokud tak neučiníte, 
budete muset vydržet bolestivou očistu a váš očistec budete snášet na zemi, než nadejde 
den mého Druhého příchodu. Naléhavě vás vybízím, abyste se modlili tuto modlitbu 
modlitební kampaně za vaše vlastní duše a za duše vašich milovaných. 

Modlitba modlitební kampaně (127):  

Za záchranu mé duše a duší mých milovaných 

"Ó, Ježíši, připrav mě, abych mohl přijít před tebe bez hanby.  

Pomoz mně a mým milovaným (zde je jmenujte….), abychom byli připraveni přiznat všechny 
své špatné skutky.  

Uznat své chyby.  

Prosit o odpuštění všech hříchů.  

Ukázat lásku těm, kterým jsme ublížili.  

Prosit o milosrdenství ke spáse.  

Pokořit se před Tebou, aby v den velkého osvícení mé svědomí a svědomí (zde je opět 
jmenujte….) bylo čisté a abys zaplavil mou duši svým božským milosrdenstvím. Amen." 



Nyní je čas, abyste si připomněli všechno, co jsem vás učil. Nyní je čas zkoumat Desatero 
přikázání a ptát se sami sebe, zda jste podle nich skutečně žili. 

Buďte k sobě poctiví, protože pokud nebudete, v každém případě vám bude ukázáno, jak 
jste Mě zarmoutili ve vašich životech. Ale dovolte Mi, abych vás utěšil. 

Přicházím pouze jako milosrdný Bůh. Nepřicházím vás vystrašit, protože každého z vás 
skutečně miluji, bez ohledu na to, co jste udělali, ale moje trpělivost má své meze. Pouze 
ti, kdo přijmou vážnost svých hříchů proti Bohu, mohou být zahaleni mým milosrdenstvím. 
Ti, kdo Mě odmítnou, budou mít jen krátký čas k tomu, aby se vykoupili, protože oddělím 
ovce od koz. Jedna strana půjde se Mnou. Druhá strana bude ponechána, a pak nový 
začátek bude oznámen každému stvoření. Pouze ti, kdo Mě milují, obdrží věčný život. 

Dbejte mého volání, protože to dělám k zajištění, aby vás bylo co nejvíce dobře připravených 
přede dnem mého Druhého příchodu. 

Váš Ježíš 

976. V ten den shromáždím živé 
Úterý, 19. listopadu 2013 v 20:00 
 
Má vroucně milovaná dcero, v mnoha křesťanských životech jsem se stal podobný obtížnému 
příbuznému, jenž musí být čas od času pohoštěn, ale vždy musí být držen z dohledu. Takto 
Mě nyní vidí mnozí, kteří narodili se jako křesťané a kteří ode Mne odpadli. Jsem pro ně málo 
důležitý, a přesto, když jsou v nesnázích, volají bezděčně ke Mně, protože je to jejich druhá 
přirozenost. 

Proč, ach, proč Mě nejsou schopni přijmout? Co oddělilo člověka ode Mne? Proč se mým 
posvěceným služebníkům nepodařilo je ke Mně přivést? Mé utrpení je stejné dnes, jako bylo 
při mém ukřižování, a nyní ti, kteří Mi zůstali věrní, Mě zakrátko opustí. Udělají to, protože 
začnou znovu přehodnocovat své pochopení toho, kdo přesně jsem, a co má smlouva 
skutečně znamená – všechno kvůli kacířství, která přijdou. 

Veškerá pocta, prokazovaná Mně v mých církvích, bude brzy omezena na pouhou úklonu 
hlavy mým směrem. Už více nepokleknou před mými svatostánky. Nepokloní se, nebo 
nepokleknou přede Mnou, ani se nebudou modlit před mým Božím Tělem na kříži, neboť to 
nebude můj obraz, k jehož uctívání budou vyzváni. Budu bičován a zesměšňován. Mé Slovo 
bude proměněno do těch nejpodivnějších planých řečí a pravda o mé smrti na kříži bude 
odhozena. 

Má přítomnost na zemi stále ještě trvá. Nesmíte Mě opustit, protože když to uděláte, mé 
Světlo vyhasne a vy budete pohlceni temnotou. Pouze ti, kdo Mi zůstanou věrní, mohou 
uchovat můj plamen, a když bude světlo mé církve na zemi oslabeno, až na jen slabý třpyt – 
pak uslyšíte poslední výzvu z nebes. V ten den shromáždím živé. Zlí budou ponecháni 
s nepřáteli Boha, jimž se zavázali věrností. Potom už žádnou radost nezažijí. 

Váš Ježíš 

977. Až přijdu jako Král milosrdenství, ani jediná duše nebude ponechána na 
pochybách, kdo jsem a co jsem 
Středa, 20. listopadu v 14:15 
 
Má vroucně milovaná dcero, řekni všem mým následovníkům – těm, kteří věří ve Mne, Ježíše 
Krista – že si musí každý den vymezit čas pro Mne v modlitbě, aby zachránili duše těch, kteří 



jsou pro Mne ztracení. Na oplátku milostí, které vám dávám, si přeji, abyste Mi pomohli 
přivést duše těch, kteří Mi lámou srdce. 
 
Musím vás poprosit, abyste vydrželi bolest, kterou pocítíte kvůli oddělení lidstva ode Mne, 
Ježíše Krista. To bude vyvoláno rozkolem v mé církvi na zemi. Tím, že přijmete toto utrpení 
s naprostou odevzdaností, Mi pomůžete přemoci sevření, které Zlý vyvíjí na ty, kteří jsou 
příliš slabí, než aby hlásali pravé Boží Slovo. Nesmíte se nikdy této mise obávat, protože 
je dána světu štědrostí mého milovaného Otce. On prostě chce získat zpět své stvoření 
nedotčené, tak aby nedošlo ke ztrátě ani jediného jeho dítěte. 

Nezáleží na tom, kdo vás bičuje, posmívá se vám, nebo vás pronásleduje, pouze si 
vzpomeňte na trest, který dopadne na všechny, kdo Mi plivou do tváře. Potom, ignorujíce 
posměšky, se musíte vroucně modlit za každou z těchto ubohých duší. Buďte štědří srdcem 
a budete naplněni Duchem Svatým, abyste pak bojovali společně s mou nebeskou armádou 
za záchranu světa před zlem. Musíte proto čekat s láskou a důvěrou a Já vám přinesu velká 
požehnání. 

Naděje se nikdy nesmíte vzdát kvůli strachu. Strach vás nesmí nikdy zaslepit k úkolu, který je 
od vás vyžadován, a tak až přijdu jako Král milosrdenství, ani jediná duše nebude ponechána 
na pochybách, kdo jsem a co jsem. Společně se scházejte. Sjednocujte se. Přineste všechny 
duše do mé milosrdné náruče. Abyste Mi pomohli tak učinit, musíte se modlit tuto speciální 
modlitbu modlitební kampaně, abyste Mi pomohli shromáždit a sjednotit všechny duše. 

Modlitba Modlitební Kampaně (128):  

Za shromáždění a sjednocení všech duší 

"Nejdražší Ježíši, pomoz nám, tvým milovaným stoupencům, shromáždit svět do tvé náruče 
a předat Ti duše, které nejvíce potřebují tvé velké milosrdenství. 

Posilni nás darem Ducha Svatého, abys zajistil, že se plamen Pravdy zmocní všech, kdo se 
od Tebe oddělili. 

Sjednoť všechny hříšníky, aby všichni dostali každou příležitost k usmíření. 

Dej nám všem sílu, zůstat pevnými v tvém svatém Slovu, až budeme nuceni odmítat Pravdu, 
která byla hlásána světu skrze nejsvětější evangelia. 

Zůstáváme v Tobě, s Tebou a pro Tebe, na každičkém kroku této naší cesty ke spáse. 
Amen." 

Buďte v pokoji. Důvěřujte Mi. Nechejte všechny modlitby u mých nohou a Já odpovím na 
každou jednotlivou prosbu ke Mně o záchranu kterékoliv duše, jejíž jméno Mi bude 
nabídnuto. 

Váš Ježíš 

978. Lásce se daří, protože je darem od Boha a má moc ničit zlo 
Sobota, 23. listopadu 2013 v 17:00 

 
Má vroucně milovaná dcero, přeji si vysvětlit důležitost lásky, a jak s ní můžete porazit zlo, 
a jak se bez ní zlo šíří. 

Satan není schopen lásky, místo toho je posedlý přesvědčením o své vlastní moci a velikosti. 
Když nakazí duši, první věc, kterou udělá, je, že zničí v duši lásku. Když toho dosáhne, vštípí 
té duši strašnou nenávist a je to nenávist, která způsobuje rozdělení. Rozdělení a neshody, 
inspirované nenávistí, mohou vést k zoufalým činům jedné duše vůči druhé. Tyto skutky plné 



nenávisti vedou často ke strašné krutosti, a dokonce i k vraždě. Hřích pýchy je vštípen do 
duší, které se samy ďáblu otevřou, a to vede k bezohledným tužbám a chamtivosti. Ale kde 
je láska, tam je Boží přítomnost. 

Lásce se daří, protože je darem od Boha a má moc ničit zlo. Láska není sobecká. Láska je 
šlechetná, odpouštějící a neposkvrněná hříchem pýchy. Musíte prosit Boha každý den o dar 
lásky, a když je vám dán, použijte jej jako vaši zbraň proti nenávisti. Láska, je-li přítomná 
v čisté duši, přitahuje nenávist těch duší, které vyhnaly Boha ze svých životů. Nemohou 
snést Boží Světlo, které září z duší těch, kteří jsou naplněni Boží láskou. 

Jděte nyní s vědomím, že láska musí být použita na pomoc všem duším, které velmi 
potřebují moji pomoc. Prosím, modlete se tuto modlitbu modlitební kampaně za dar lásky. 

Modlitba modlitební kampaně (129):  

O dar lásky 

"Ó Bože, prosím, naplň mě svou láskou. 

Pomoz mi sdílet dar lásky se všemi, kteří potřebují tvé milosrdenství. 

Pomoz mi Tě více milovat. 

Pomoz mi milovat všechny, kteří potřebují tvoji lásku. 

Pomoz mi milovat tvé nepřátele. 

Dovol, aby láska, kterou mě požehnáš, byla použita k zaplavení srdcí všech, s nimiž se 
setkám. 

S láskou, kterou naplníš mou duši, mi pomoz přemoci všechno zlo, obrátit duše a porazit 
ďábla a všechny jeho bezbožné zástupce, kteří se pokoušejí zničit pravdu tvého svatého 
Slova. Amen." 

Já jsem Láska. Když Mě opravdu milujete, zaplavím vaši duši větší láskou a s touto láskou 
Mi pomůžete zachránit svět. 

Váš Ježíš 

979. Miliardy lidí se budou těšit životu věčné slávy v přítomnosti Boha 
Neděle, 24. listopadu 2013 v 16:45 
 
Má vroucně milovaná dcero, až přijdu, abych lidstvu přinesl úlevu od bolesti, kterou trpělo 
kvůli svému oddělení od Boha, musí být vděčné za tuto velkou milost. Díky ní se miliardy lidí 
budou těšit životu věčné slávy v přítomnosti Boha. 

Tímto velkým skutkem milosrdenství přinesu úžasné zprávy o slavném slibu, kdy můj Druhý 
příchod – který bude následovat brzy po Varování – dokončí Boží plán pro jeho děti. Všechny 
duše dostanou tento dar mého milosrdenství, ale ne všechny jej přijmou. Ti, kdo jej 
nepřijmou, dostanou pouze krátký čas, ve kterém se rozhodnou, jaký druh života chtějí. 
Mohou si vybrat ten, v němž budou žít plný a dokonalý život v těle i duši v mém Novém ráji, 
nebo ten bez Boha. Ti, kteří si uvědomí, co to vlastně nabízím, nemohou nikdy takový dar 
odmítnout. Přesto ti, co Mě odmítnou, si budou spokojeně libovat v temnotě v domnění, že 
na tom nezáleží. Co však nevědí, je, že budou cítit strašlivou bolest, až ode Mne budou 
nakonec odděleni. Octnou se v černočerné propasti, kde nic neuvidí. Nebudou mít nic. Vše, 
co ucítí, bude zuřící oheň, který je bude trhat jako meč, což budou muset snášet navěky. 

K oddělení od Boha došlo, když Satan pokoušel Adama a Evu skrze hřích pýchy. Hřích pýchy 
je základní příčinou všech hříchů a tím, který váže člověka k Satanovi. Až přijdu nárokovat 



zpět svůj trůn, toto rozdělení už více nebude. Ti kdo jsou pro Mne, se Mnou a ve Mně, budou 
spojeni jako jeden. Ale v den, kdy konečně přijdu a kdy budu soudit svět, ti, kdo se ode Mne 
oddělili a kdo Mě budou i nadále odmítat, zažijí úplný konec, kde již nebudu přítomen. Kde 
jim už nebudu moci poskytnout útěchu. Přitáhnout je zpět. Potom zakusí věčnou bolest 
a utrpení se šelmou a všemi jejími démony v pekelných plamenech. 

Nechci vás strašit, šokovat nebo vám působit utrpení, ale abyste pochopili následky, musím 
vám říct Pravdu. Tak mnoho z vás nevěří v peklo. Nevěříte v něj, protože jste byli tak dlouho 
klamáni. Nebe, peklo a očistec existují. V Poslední den budou existovat pouze dvě entity – 
Nový ráj, kde se nebe a země stane jedno a propast, kterou je peklo. 

Pravdu je těžké přijmout, ale bez poznání Pravdy si nemůžete zvolit svůj úděl. 

Váš Ježíš 

980. Matka Spásy: Nepřátelé Boha se dopustí strašných svatokrádeží, až po 
znesvěcení svatostánků 
Pondělí, 25. listopadu 2013 v 17:25 
 
Mé dítě, až bude uchvácena církev mého Syna, sled událostí, které se budou odvíjet, bude 
naprosto shodný s těmi, které se udály při jeho ukřižování. 
 
Rámus bude ohlušující, až nepřátelé Boha převezmou jeho Tělo a znesvětí je. Budou se 
radovat a vykřikovat významná prohlášení za velkého potlesku pro podvodníky, které bude 
slyšet všude, neboť to bude událost, kterou si získají podporu mnoha zatvrzelých odpůrců 
a někdejších nepřátel církve mého Syna. Z úst se jim pořinou všemožné nové výklady 
významu svatého Slova mého Syna. Všemožné lži, tak lstivě maskované, že se bude zdát, 
že dávají smysl, budou užívané k přilákání Božích dětí do této nové, reformované církve. 
Každý hřích bude ospravedlňován, aby v Božích chrámech bylo přivítáno více lidí zvenčí, 
dokud nakonec neuvidíte v jejích zdech naprostý zmatek. 

Zatímco budou kámen po kameni bořit církev mého Syna, zbytek církve mého Syna z ní bude 
nucen uprchnout. Všechna zdůvodnění, každé gesto, každá obrana, přednesená těmi, kdo 
zůstanou věrní mému Synu, budou nepřípustná. Bude to tiché ukřižování, stejně jako to, 
které snášel můj Syn, kdy trpěl sotva více než s bolestným sténáním. Hlasům těch, kteří 
budou pokračovat v hlásání Pravdy, nebude věnován žádný mediální zájem. Žádná 
pozornost. A i když se jim podaří nechat slyšet své hlasy, budou kvůli tomu démonizováni. 

Naléhavě nabádám všechny, kdo milují mého Syna a chápou, že tato znamení byla 
předpověděna, aby pokračovali ve své službě mému Synu. Mnoho kněží, místo boje za svou 
víru a zachování věrnosti mému Synu, odejde. Ostatní se nevzdají a poskytnou potravu 
života všem, kteří vyhledají skutečnou přítomnost mého Syna. 

Nepřátelé Boha se dopustí strašných svatokrádeží, až po znesvěcení svatostánků. Až toho 
dosáhnou, pak připraví trůn, na který usedne antikrist. 

Modlete se, modlete se, modlete se, aby ti z vás, kdo znají Pravdu, byli schopni nabídnout 
útěchu těm, kteří budou velmi trpět kvůli největšímu odpadlictví, jaké kdy zachvátilo církev 
mého Syna, Ježíše Krista, odvíjející se před vámi. 

Můj žal je velký a mé srdce těžké, kvůli ohavnému podvodu, který postihne i ty, kteří mého 
Syna vroucně milují. Jejich utrpení bude největším ze všech. 

Vaše milovaná Matka 
Matka Spásy 
 



981. Nebesa brzy vyhlásí poslední část velkého Božího plánu k záchraně lidstva 
Úterý, 26. listopadu 2013 v 12:53 

Má vroucně milovaná dcero, chci, aby všichni, kdo jsou pronásledováni v mém jménu, 
pochopili, proč se tak děje. Vzpomeňte si na moji smrt na kříži a utrpení, které jsem snášel, 
abych mohl vysvobodit lidstvo z otroctví šelmy. Vězte, že můj kříž, až sami zjistíte, budete-li 
jej muset nést, je velice těžké břemeno. Pozvednete-li můj kříž, budete nenáviděni nejen 
zlými, ale i svatými lidmi, kteří Mě opravdu milují, ale postrádají schopnost rozlišení. 

Když pozvednete můj kříž a budete uskutečňovat má učení, budete v opovržení. Když 
pozvednete můj kříž hlásáním pravdy, obsažené v těchto poselstvích, budete pomlouváni 
a nenáviděni více, než jakýkoli jiný můj následovník, který přišel před vámi. Žádná jiná mise 
od mé smrti na kříži nebude srovnatelná s touto, úplně poslední, k níž dal souhlas můj 
nebeský Otec. Kdyby to tak nebylo, byla by ignorována. Místo toho bude mé Slovo slyšet 
v každém koutu země a mocí Ducha Svatého bude slyšeno všemi, včetně mých nepřátel. 
Nikdo nebude ignorovat mé Slovo, protože to se nemůže stát. Neboť když je slyšet Slovo 
Boží, žádný člověk, bez ohledu na stav své duše, na něj nedokáže nějakým způsobem 
nezareagovat. Ti, kdo Mi dovolí dosáhnout svých srdcí, budou zcela přemoženi láskou ke 
Mně, ale budou také uchváceni, protože pouze Boží hlas je schopen vyvolat takovou reakci. 

Vy, kteří Mě nyní slyšíte, musíte teď naslouchat. Prosím, přijměte tíhu mého kříže, bez 
ohledu na to, jak je ve výsledku těžké vaše břemeno. Tento kříž vás vyčerpá, ale ponese 
ovoce odpuštění pro mé nepřátele, jejichž duše si přeji zachránit. Vaše pronásledování může 
být velké, může vám způsobit zármutek a žal, ale vězte, že je to způsobeno skutečností, že 
je to mé dílo. Mé dílo, je-li ryzí, vytváří hrozné utrpení mezi těmi, kdo Mi odpoví. Avšak vězte, 
že vaše utrpení bude mít krátké trvání a brzy bude zapomenuto, protože nebesa brzy vyhlásí 
poslední část velkého Božího plánu k záchraně lidstva. Pak bude svět obnoven a Boží láska 
se bude šířit, dokud Boží vůle nebude naplněna. 

Váš Ježíš 

982. Bolest, pronásledování a utrpení, zesměšňování a posměch, to vše bude vždy 
údělem Bohem vyvolených duší 
Pátek, 29. listopadu 2013 v 16:45 
 
Má vroucně milovaná dcero, když se ptáš, proč Já, Ježíš Kristus, dovoluji ve světě utrpení, 
pak bys měla porozumět Boží vůli. Mnoho lidí ve světě trpí a tak tomu bylo vždy. Utrpení je 
způsobeno skutečností, že hřích vytváří mezi lidmi rozdělení. Hřích odděluje člověka od Boha, 
a takový člověk pak hřeší proti člověku. Dovoluji utrpení, protože přivádí duše blíže ke Mně 
skrze očistu, kterou takové duše snášejí.  

Netěším se z utrpení. Místo toho jsem přítomen v  každé jednotlivé duši, která musí snášet 
bolest a utrpení. Je to vůle Boží, že jisté duše trpí více než ostatní, protože prostřednictvím 
takovýchto obětí budou moci být zachráněny ostatní duše, které si mé milosrdenství zaslouží 
méně. 

Dobrovolně jsem trpěl při svém ukřižování, má bolest a pokora ale porazila mnoho Satanovy 
moci. Satan se nikdy nepokoří, protože to není možné. A tak skrze pokoru, která plyne 
z bolesti utrpení, mohou duše oslabit jeho moc nad ostatními. Bolest, pronásledování 
a utrpení, zesměšňování a posměch, to vše bude vždy údělem Bohem vyvolených duší. 
Takové duše jsou Mi nejblíže a použiji tyto jejich oběti, abych přitáhnul ostatní duše, které 
nejvíce potřebují mé milosrdenství, do útočiště spásy. 

Tato lekce je velmi náročná pro všechny, kteří Mě milují, a může se zdát nespravedlivá. 
Ale vězte, že utrpení vás přivádí ještě blíže ke Mně a přinese vám věčný život se Mnou v ráji. 



Nikdy neobviňujte Boha za utrpení ve světě, protože bylo v první řadě způsobeno úpadkem 
lidské rasy, když Boží děti podlehly hříchu pýchy. 

Pýcha je kořenem všeho hříchu a je to příčina mnoha utrpení ve světě. Pýcha vede ke 
každému jinému hříchu a to pak vytváří ve světě rozdělení a nedostatek spravedlnosti. 
Buďte si jisti, že velmi brzy svět konečně pochopí skutečný smysl Boží vůle. Tehdy se vůle 
člověka skloní v úctě k svaté vůli mého Otce. Dokud nepřijde ten den, kdy se člověk zbaví 
pýchy a pokoří se před Pánem Bohem, Bohem Nejvyšším, nemůže být konec utrpení. 

Až svět konečně přijme Pravdu a můj slib, který jsem vám dal, že přijdu znovu, setřu každou 
slzu z vašich očí. Pozvednu živé a mrtvé ve slávě a budou vládnout ve velké nádheře 
v novém nebi a nové zemi, až se tyto spojí v jedno ve Mně. Když snášíte utrpení, buďte 
v pokoji, protože brzy skončí.  

Váš Ježíš 

983. Strategií Satana je nejdříve ošálit a podvést věřící, předtím než je zničí 
Sobota, 30. listopadu 2013 v 15:50 

 
Má vroucně milovaná dcero, jak Já jen miluji svět. Jak jen se soužím pro každou jednotlivou 
duši, která je pro Mne v tomto čase ztracená. Slibuji, že vyhledám každou jednotlivou osobu 
a pokusím se ji přitáhnout do svého Božího milosrdenství. Přeji si nechat poznat svou 
přítomnost, lásku a soucit každé z nich. Mé slzy, které ti teď ukazuji, má maličká, jsou 
prolévány za ty, kdo odmítnou můj Boží zásah a následkem toho se bez rozmyslu vrhnou 
do prázdnoty hrozného podvodu. 

Znovu prožiji své ukřižování, jak mé Tělo bude muset čelit novému bičování, až pohané – 
kteří přijdou s falešnou fasádou míru, lásky a pokory – pošlapou moji církev dříve, než ji 
ukřižují. Moudří duchem budou znát Pravdu. Válka bude urputná a hlavní výhrou, kterou 
hledá Satanova armáda, budou duše všech Božích dětí. 

Duše věřících budou hlavním cílem Satana a na ně soustředí veškerou svou energii. Strategií 
Satana je ošálit a podvést věřící dříve, než je zničí. Nevěřící Satana příliš nezajímají, protože 
už jejich duše získal na svou stranu a jsou pro něj jen malou výzvou. Můj Otec nebude stát 
stranou a pozorovat tuto hrůzu, která byla předpověděna. Budete svědky každého zázraku, 
každého volání z nebes a každého zásahu, jak se rozvine poslední bitva – největší duchovní 
bitva všech dob. 

Ti, kteří byli zrozeni s inteligencí, nebudou o nic moudřejší, pokud jde o Pravdu, protože 
budou analyzovat skutečnost svého stvoření skrze lidskou logiku. Ti, kteří byli zrozeni s čistou 
láskou k Bohu, přijmou Pravdu, i když z ní budou zmatení, protože jejich srdce patří Bohu 
a protože budou požehnáni darem rozlišení. Ti, kdo bojují proti Slovu Božímu a proti zásahu 
mého Otce na záchranu duší, a snaží se Mu bránit v záchraně duší, budou tvrdě souzeni. 

Jak válka o duše pokračuje, musíte se stále obracet ke Mně a prosit Mě, abych vás podpořil, 
chránil a těšil. Když jste se Mnou, budete snášet tuto strašnou zkázu s klidem, který vás 
překvapí. Ale pokud Mi nedokážete důvěřovat a zcela se Mi neodevzdáte, shledáte tyto 
zkoušky, které leží před vámi v mé církvi, tak bolestivé, že bude téměř nemožné se s nimi 
vyrovnat. 

Nesmíte nikdy zapomenout, že Bůh je všemocný a že Satan tuto válku o duše nemůže 
vyhrát. Žel, mnozí nebudou dostatečně silní ve své víře nebo schopní rozpoznat podvod, 
jemuž budou muset v mém jménu čelit a nebudou nikdy schopni se přede Mnou vykoupit. 



To jsou duše, které Mi v tomto čase působí tak hořký zármutek. 

Váš Ježíš 

984. Matka Spásy: Prosím, abyste nyní začali novénu spásy 
Neděle, 1. prosince 2013 v 16:12 
 
Mé dítě, jsem žena oděná sluncem a je to slunce, které reprezentuje Boží Světlo ve světě. 
Bez slunce není světlo. Bez světla není život. Bez Boha je pouze smrt. 

Má úloha jako Matka Spásy, v níž budu pomáhat svému Synu v jeho poslední misi, v jeho 
konečném plánu naplnit smlouvu svého Otce přinést spásu každé duši, znamená, že udělám 
všechno, co budu moci, abych k Němu přivedla duše, po nichž tak touží. Přeji si, aby bylo 
známo, že jsem byla ustanovena nejen Královnou Nebes, ale Královnou nad dvanácti kmeny 
Izraele. Dvanáct národů bude panovat v Novém Jeruzalému. Dvanáct hvězd na mé koruně, 
kterou mi vsadil na hlavu můj milovaný Syn, Ježíš Kristus, při mé korunovaci, naznačuje toto 
proroctví. Všechny ty hvězdy představují dvanáct národů, které se rozvinou v Soudný den. 

Všechny duše, včetně těch, které vstanou z mrtvých, stejně jako ty, které žijí v současném 
světě a zůstávají v Božím Světle, přejdou do nového nebe a nové země. Budou spojeny jako 
jeden, v jednotě s mým Synem, a budou vzkříšeny v dokonalých tělech a duších, stejně, jak 
to bylo, když můj Syn vstal z mrtvých. Tento stav dokonalosti je největším Božím darem 
a dokazuje, jak je milosrdný. To je spása, kterou můj Syn sliboval, když trpěl v agónii na 
kříži. A pro svou velkou lásku k lidstvu si přeje zachránit každou jednotlivou duši a zvláště ty, 
které jsou pro Něho ztracené. 

Nyní vám dám mimořádný dar, požehnaný mým Synem, aby všechny duše mohly obdržet 
imunitu před pekelnými plameny a obdržely spásu. Můj Syn si přeje, aby byla zachráněna 
každá duše, bez ohledu na závažnost jejich hříchů. Prosím, abyste nyní začali novénu spásy. 
Musíte ji začít okamžitě a pokračovat v ní, jak vám řeknu, do konce času. Musíte se modlit 
tuto modlitbu po plných sedm následujících dní během jednoho kalendářního měsíce se 
začátkem v pondělí, v ranní době. Musíte se ji modlit třikrát během každého z těch sedmi 
dnů a v jednom z těchto dnů se musíte postit. V postu se požaduje jíst pouze jedno hlavní 
jídlo během dne a pak jen chléb a vodu v druhých dvou dobách jídla. 

Tuto modlitbu se musíte modlit každý den z těchto sedmi dní.  

Modlitba modlitební kampaně (130):  

Novéna spásy 

"Má milovaná Matko Spásy, prosím, získej pro všechny duše dar věčné spásy, skrze 
milosrdenství svého Syna, Ježíše Krista. 

Skrze tvou přímluvu tě úpěnlivě prosím, abys orodovala za vysvobození všech duší z otroctví 
Satana. 

Prosím, popros svého Syna, aby projevil milosrdenství a slitování duším, které Ho odmítají, 
zraňují svou lhostejností, a které uctívají falešné učení a falešné bohy. 

Snažně tě prosíme, drahá Matko, abys naléhavě žádala o milosti k otevření srdcí těch duší, 
které tvou pomoc nejvíce potřebují. Amen."  

Mým slibem, pomáhat mému Synu, Ježíši Kristu, v jeho plánu pro lidstvo, je přitáhnout vás 
všechny, kteří uznáváte moji úlohu Prostřednice všech milostí a Spoluvykupitelky, k sobě, 



aby se celý svět mohl spojit jako jeden v jednotě s Ježíšem Kristem, vaším Spasitelem 
a Vykupitelem.  

Jděte v pokoji. Budu se za vás vždy modlit, drahé děti, a vždy odpovím na vaše volání 
o vykoupení lidstva v očích Boha. 

Vaše Matka 
Matka Spásy 
 
985. Nikdy už nebudu znovu chodit v těle 
Úterý, 3. prosince 2013 v 19:45 

Má vroucně milovaná dcero, všichni, kdo tvrdí, že přicházejí v mém jménu a prohlašují, že 
připravují cestu pro Pána, se nechají slyšet v každé části světa – mnoho hlasů, mnoho 
proroků, mnoho lhářů – všichni bez Božího určení. 

Buďte na pozoru, až uslyšíte zejména proroka, který vám oznámí, že má povinnost vás 
připravit na můj Druhý příchod. Až uslyšíte o těchto věcech a když vám řeknou, že se 
objevím ve světě v těle i duši, pak vězte, že to není pravda. Znovu opakuji mé varování 
světu. Nikdy už nebudu znovu chodit v těle. Poprvé jsem přišel v těle, ale až přijdu znovu, 
přijdu přesně stejným způsobem, jakým jsem zemi opustil – v oblacích. 

Brzy vám budou předváděny veliké činy, které budou považovány za velká díla v přípravě na 
můj Druhý příchod. Množství pečlivě zinscenovaných zázračných vyléčení bude předváděno 
světu nepřáteli Boha, kteří budou tvrdit, že jsou ode Mne. Mnozí budou tak zaskočení, že 
podlehnou tomuto ohavnému podvodu. Tak mnoho zázraků, úžasných skutků – všechny 
přisuzované Boží ruce – přesvědčí i skeptiky, že se udály božské zázraky. Velké pocty budou 
jen pršet na tyto falešné zástupce, tvrdící, že vedou můj lid. Brzy svět otevřeně prohlásí, že 
tito podvodníci jsou živí svatí a bude to krátce předtím, než bude představen antikrist. 

Celá tato příprava byla plánována po sedm let a rychlost, s jakou budou tyto radikální změny 
zavedeny, není náhodná. Můj Druhý příchod se stane běžným diskusním námětem. Všichni 
budou požádáni, aby se na tuto velkou událost připravili, ale omylů v křesťanském učení 
bude mnoho. Pouze ti s otevřenýma očima, kteří mohou vidět pravdu a kteří se nebojí 
pravdě čelit, prohlédnou tyto falešnosti. A pro ně se to stane velmi těžkým břemenem. 
Vprostřed všeho toho křiku, okázalého velebení těch, kteří ukradli stolce moudrosti, se bude 
jen málo mluvit o mém svatém Slovu. Vše, o čem se bude mluvit, bude důležitost dobrých 
skutků. Ani slovo o činech potřebných k hledání spásy v souladu s Božím Slovem.  

Až se laický svět konečně poddá a spojí síly s falešnými podvodníky, kteří obsadí Boží chrám, 
přijde brzy čas, kdy budete svědky té největší ohavnosti. To se stane v době, kdy bude 
postaven chrám, který se stane sídlem antikrista. Tehdy ti, kteří budou zbožňovat antikrista, 
se budou počítat na  miliardy. Avšak ti, kteří znají pravdu, se moc nenačekají, protože vláda 
šelmy bude velmi krátká. A pak zazní polnice. V ten den budou nepřátelé Boha vhozeni do 
ohnivého jezera, přesně jak bylo předpověděno. 

Vzpomeňte si na proroctví. Stanou se právě tak, jak byla předpověděna – podvodníci, kteří 
tvrdí, že přicházejí v mém jménu, budou milováni, bude jim tleskáno a budou zbožňováni. Ti, 
kteří přichází v mém jménu, budou opovrhováni a nenáviděni. Ale z jejich úst bude vycházet 
oheň Pravdy Ducha Svatého a jejich utrpením bude zachráněno mnoho jiných, kteří by jinak 
zachráněni nebyli. 

Váš Ježíš 

986. Běda vám všem, podvodníci, protože nepřicházíte ode Mne 



Středa, 4. prosince 2013 v 10:30 
 
Má vroucně milovaná dcero, věz, že každé slovo, které vychází z mých úst, vychází z úst 
toho, který Mě poslal. Každé varování dané světu skrze tato poselství, pochází od toho, kdo 
je všemocný. Přicházím ve jménu svého Otce a On Mě posílá připravit cestu k posvěcení 
země před Velkým dnem mého Druhého příchodu. 

Pouze můj hlas vám přináší zprávy, pokud jde o to, co si můj Otec přeje, aby jeho děti 
věděly. Jsou to jediná poselství veřejně hlásající Pravdu o dvojici bezbožníků, která roztrhne 
svět ve dví skrze velké odpadlictví. Nikde jinde neuslyšíte Pravdu, která se týká mého 
Druhého příchodu, protože ani jeden z vás nedostal svolení mluvit k celému světu v 
zastoupení toho, který vás stvořil. 

Tak jako vám skutečný prorok konce času odhaluje Pravdu, tak také napodobitel pozvedne 
svůj hlas jako beránek, jenž bude mluvit, jakoby říkal pravé Slovo Boží. Potom, až Zlý, jako 
král země, bude bojovat proti nebeskému zásahu, mezi vámi povstanou stovky falešných 
proroků a nikdy vám neřeknou Pravdu. Jejich vidiny a slova, která plynou z jejich vlastní 
fantazie –  a v mnoha případech od ducha zla – vám budou odhalovat dobré věci, které 
chcete slyšet. Budou vás konejšit, budete-li potřebovat uklidnit, ale svedou vás z cesty. 
Budou mluvit o pokoji, kde nebude pokoj – o Pravdě, když půjde o kacířství – o bohaté 
úrodě, když bude hladomor. Nikdy neuslyšíte Pravdu, protože tito lháři se nebudou chtít 
vystavit vašemu hněvu.  

Pravda vás připravuje, abyste se vyrovnali s realitou těžkých časů, předpověděných v Knize 
mého Otce. Je vám dána, aby vás učinila silnými. Ale falešní proroci, kteří se mezi vámi 
toulají, vás zmatou a řeknou vám, že věci jsou dobré – když jsou špatné, a svaté –  když 
svaté nejsou. Zaštítí vlky, kteří chtějí pohltit duše Božích dětí. Jejich slova lásky a jejich citáty 
z Písma svatého budou sloužit jen k tomu, aby vás oklamali. Přesto mnozí z vás přijmou 
spíše lži, než by čelili Pravdě. 

Běda vám všem, podvodníci, protože nepřicházíte ode Mne. Až přijdete ke Mně a řeknete:  

"Ale Ježíši, vše, co jsme chtěli dělat, bylo šířit dobré zprávy," 

 vyženu vás a pošlu do vyhnanství. Zradili jste Mě lhaním o misích, které vám nikdy nebyly 
dány. Zapíráte Mě tím, že mi protiřečíte, a když veřejně prohlašujete, že mé Slovo je lež. 

Vůbec se nepokoušejte stavět do cesty Božímu úřadu, protože nebesa se otevřou a vy 
budete první, kdo budou v Poslední den sraženi společně s falešným prorokem a šelmou. 
Trest postihne všechny, kdo tvrdí, že přicházejí v mém jménu a kdo slouží jedinému cíli. To 
je zasahovat do Božího Slova a vměšovat se do Něj. Jak se blíží bitva u Armageddonu, a jak 
tato zuřící válka je stupňována Satanovou armádou proti Božím dětem, musíte ustoupit 
stranou, teď hned, protože pokud tak neučiníte, budete čelit Božímu hněvu a nebude 
projeveno žádné milosrdenství vám, ani těm, kdo spolykají lži, které se pořinou z vašich úst 
navzdory Pravdě. 

Váš Spasitel 
Ježíš Kristus 
 
987. Matka Spásy: Můj Syn zemřel pro spásu vašich duší, ne aby vás zbavil bolestí 
tohoto světa  
Čtvrtek, 5. prosince 2013 v 14:00 
 



Mé dítě, svět bude svědkem proroctví z La Saletty jakmile nepřátelé Boha, vlci, oblečení 
v rouchu beránčím, nyní pyšně povstanou v církvi mého Syna na zemi a začnou hlásat 
kacířství, před kterým jsem varovala svět. Tento čas přišel. 
 
Jak bylo předpověděno, temnota již sestoupila na církev a plán k pohlcení duší věrných bude 
pokračovat, dokud Tělo mého Syna nebude znesvěceno podle plánu antikrista. To, co mnozí 
lidé nevědí, je, že nepřátelé Boha, vedení antikristem – který se teprve dá poznat – věří 
v Boha. Nejenže v Boha věří, ale protože si oškliví vše, co má s Bohem co dělat, osnují 
spiknutí proti jeho plánu připravit svět na Druhý příchod mého Syna, Ježíše Krista. 

Každému slovu, které můj Syn vysloví v těchto poselstvích, budou protiřečit napodobováním 
toho, co říká. Řekne-li můj Syn, připravte se nyní svátostmi a modlitbou, oni, jeho nepřátelé, 
učiní obdobná prohlášení, ale budou odlišná. Výzva na pomoc lidstvu – chudým – 
pronásledovaným – bude jejich hlavním cílem, nikoliv hlásáni Slova. Nebudou na vás naléhat, 
abyste se modlili za své duše, nebo za spásu ostatních duší. Ne, místo toho budou po vás 
požadovat, abyste těmto duším pomohli z humanitárního hlediska. 

Až nebudete slýchat výzvu k záchraně svých duší od těch, kdo tvrdí, že reprezentují církev 
mého Syna, pak budete ve vašich srdcích vědět, že něco jde opravdu špatně. 

Můj Syn zemřel pro spásu vašich duší, ne aby vás zbavil bolestí tohoto světa, které budou 
stále existovat, dokud můj Syn znovu nezíská svůj právoplatný trůn, který Mu slíbil Bůh 
Nejvyšší. Nesmíte nikdy zapomenout Boží Slovo. Vše na čem teď záleží, je úpěnlivě prosit o 
spásu všech duší – bez ohledu na to, jsou-li králové, nebo žebráci. 

Vaše milovaná Matka 
Matka Spásy 
 
988. Já jsem především Bůh velkého milosrdenství 
Sobota, 7. prosince 2013 v 14:25 
 
Má vroucně milovaná dcero, chci, abyste všichni, kdo Mě milujete, věděli, že vás v tomto 
čase volám, abyste ke Mně přišli jako malé děti a poklekli přede Mnou. 

Otevřete svá srdce a vložte veškerou svou důvěru ve Mne. Pak Mě poproste pro mou lásku k 
vám všem, abych projevil milosrdenství těm, kdo Mě během Varování odmítnou. Prosím, 
modlete se za ty ubohé ztracené duše, které jsou ode Mne tolik vzdálené, protože zjistí, že je 
mimořádně bolestné ukázat svou tvář před mým vševidoucím zrakem během osvícení 
svědomí. 

Jsem zničen bolestí pokaždé, když se dívám na lidi, kteří Mě neznají, nebo nechápou, co se 
stane ve světě, protože můj čas je již téměř u nich. Bude skoro nemožné připravit tyto duše, 
neboť nikdy neotevřou uši skutečnému Slovu Boha. A tak musíte pro ně, skrze své modlitby, 
úpěnlivě prosit o milosrdenství. Zaplavím je milostí, ale bude to komplikovaný úkol. 

Volám k celému světu, aby vyslechnul tuto dnešní výzvu. Můj čas, čas pro Boha, aby se 
konečně nechal poznat světu v největším zjevení od okamžiku, kdy mé srdce dotlouklo při 
smrti na kříži, je již téměř zde. 

Až vy, kteří znáte můj slib přijít znovu, přijdete přede Mne, naléhavě vás prosím, abyste se 
modlili, nejen za vaše vlastní duše, ale i za duše zatracených. Vzpomeňte si, co vám teď 
říkám. V ten den chci, abyste Mě prosili: 



"Ježíši, úpěnlivě prosím o milosrdenství pro všechny, kdo Tě odmítají a kdo tvou pomoc 
nejvíce potřebují. Amen." 

Budete-li Mne prosit, abych pomohl ostatním, mohu v tom okamžiku vylít velmi zvláštní 
milosti na ty, jejichž úděl byl zmařen kvůli podvodu ďábla. 

Já jsem především Bůh velkého milosrdenství. Nikdy nezapomeňte, jak velké je mé 
milosrdenství, neboť vždy je naděje pro ty, kteří ode Mne odpadli. Není nic, co bych 
neudělal, abych je přivedl do mé milující náruče. Pomozte Mi je zachránit. 

Váš Ježíš 

989. Připravuji svět na můj Druhý příchod a mnozí mě za to budou nenávidět 
Pondělí, 9. prosince 2013 v 16:15 
 
Má vroucně milovaná dcero, nic Mě neuráží víc než ti, kdo znají má učení, daná světu v Knize 
mého Otce, ale kteří vykládají Boží Slovo tak, aby vyhovovalo jejich vlastním tužbám. Ti, kdo 
se snaží zastrašovat jiné a kdo je trápí s použitím mého svatého Slova, se dopouštějí 
závažného pochybení. Nepoužívají dar lásky k oznamování Pravdy. Místo toho nenávist, která 
je způsobena hříchem pýchy, proudí v jejich žilách. Cožpak nevíte, že mé Slovo je věčné? 
Je jednoduché, aby všichni lidé, včetně těch, kdo se narodili jen s malou schopností chápání, 
mohli porozumět tomu, co jim říkám. Proč bych měl dávat někomu jeden význam mého 
Slova, a pak jiný význam zase jinému? 

Na příkaz mého Otce připravuji svět na můj Druhý příchod a mnozí Mě za to budou 
nenávidět. Vy, kteří se považujete za elitu, z nemnohých vyvolené a za samozvané proroky, 
nejste hodni utřít mé nohy, tak jste plní nenávisti. Hnaní duchem zla a tak pyšní, jste hluší 
ke skutečnému hlasu Ducha Svatého. Duch Svatý nemůže nikdy sestoupit na zatvrzelé, 
nenávistí naplněné duše, neboť nejste mými zástupci. Vy, kteří rozumíte Pravdě obsažené 
v nejsvětější Knize, Bibli, vězte, že nesmíte zneužít tento velký dar poznání. Nesmíte z ní 
nikdy nic odebrat, ani k ní něco přidat. Ani se nesmíte snažit z ní vytvářet jakékoliv nové 
výklady, nebo jí dávat jiný smysl. 

Připravuji vás všechny jen proto, že většina z vás by jinak nepřijala mé Boží milosrdenství. 
Kdybych vás patřičně nepřipravil, pak byste nebyli hotovi. A přesto, i když k vám nyní 
mluvím, mnozí z vás Mě urážejí. Činíte-li zlo jiným, budete velmi trpět. Vy, kteří činíte zlo 
druhým, a pak říkáte, že to děláte v mém jménu, vězte, že se ke Mně v ráji nikdy nepřipojíte. 
Jste tak tvrdohlaví, plní sami sebe a pocitu, že jste lepší než ostatní, že nedokážete cítit 
opravdovou lásku, která může pocházet jen ode Mne, Ježíše Krista. Jděte pryč ode Mne, 
neznám vás. Nejste moji. 

Duch zla mnohé přesvědčí, že má spravedlnost bude tak milosrdná, že všichni budou přijati 
do mého Nového ráje. Každá pravda doložená v evangeliích bude brzy znovu posuzována, 
a pak vyložena v jiném světle. Mnozí budou oklamáni a mnozí se nebudou obtěžovat, aby 
připravili své duše, včetně těch, kdo věří v můj Druhý příchod. Tento falešný pocit jistoty 
bude tím největším klamem, připraveným odepřít člověku jeho přirozené právo na Boží 
království. Kde není smíření vyhledané člověkem pro odpuštění jeho hříchů, tam nemůže být 
vykoupení v mých očích. 

Má ruka spravedlnosti dopadne na lidskou rasu. Oddělím nevděčné duše – ty, které si zvolily 
zbožňovat své falešné bohy ze zlata a stříbra a světské, pyšné vůdce – od mírných a 
pokorných. Prokážu milosrdenství všem, kdo Mě úpěnlivě budou prosit, abych je ochránil, 
ale hluční, nenasytní, samozvaní proroci, kteří Mi odepřeli duše, nebudou nikdy vyhledávat 



mé milosrdenství, protože jejich pýcha jim poslouží pouze k tomu, že se ode Mne navěky 
oddělí. 

Váš Ježíš 

990. On, antikrist, bude hovořit mnoha jazyky, ale z jeho úst nevyjde ani jediné 
slovo latinsky 
Pondělí, 9. prosince 2013 v 19:46 
 
Má vroucně milovaná dcero, můj čas je blízko. Čím více se ten slavný den blíží, tím více 
znamení uvidí svět. 
 
Muž, který bude světu odhalen jako "muž míru", se chystá Mě napodobovat všemi 
myslitelnými způsoby. Zná Písmo svaté skrz na skrz a vzhledem k původu svých rodičů bude 
tato slova vyslovovat naopak, aby obrátil jejich význam. Z jeho úst vyjdou rouhání, kacířství, 
lži a znesvěcování mého Slova. Zapůsobí na všechny svou znalostí všech posvátných věcí. 
Bude citovat výňatky z mých učení, které bude vášnivě hlásat z každého světského pódia ve 
světě, dokud lidé nezpozorní a nepovšimnou si jej. 

Mnozí řeknou: "Kdo je ten člověk, který mluví s takovou moudrostí? Kdo je ten, který volá 
k světu s láskou k masám ve svém srdci? Je to Pán Bůh, Ježíš Kristus?" – budou se ptát, 
když se mu bude přisuzovat mnoho zázraků. A až bude kráčet na oltářích s dalšími mými 
nepřáteli, kteří budou oblečeni jako svatí služebníci Boha, bude plně přijat oběma částmi 
světa – skutečně věřícími i pohany. 

On, antikrist, bude překrucovat pravdu a tvrdit lež, že je Mnou a že vám přináší spásu. Bude 
hlásána lež, že přichází v těle. Nikdy ani nezmíní Ježíše Krista – který  přišel v těle – s jeho 
smrtí na kříži, protože to není možné. Ne, bude to tvrdit naopak. Bude říkat, že konečně 
v tento čas přišel v těle. Mnozí uvěří, že je to sám Kristus. On, antikrist, bude hovořit mnoha 
jazyky, ale z jeho úst nevyjde ani jediné slovo latinsky. 

Šelma bude zbožňována, zatímco Já, skutečný Spasitel světa, budu zapomenut a mé Slovo 
bude pošlapáno. Nesmíte nikdy uvěřit lžím, jež vysloví šelma, až bude pyšně sedět v chrámu, 
zbudovaném k jejímu uctívání. 

Váš Ježíš 

991. Nedokážete sdělovat Pravdu, pokud vaše ego usiluje o popularitu  
Úterý, 10. prosince 2013 v 23:00 
 
Má vroucně milovaná dcero, jak Mě bolí vidět tolik lidí přijímat falešnou pokoru, maskovanou 
humanismem, tak oblíbeným těmi v mé církvi. 
 
Má úloha Spasitele a Vykupitele lidstva byla nyní zapomenuta. Budete i nadále svědky 
falešné pokory v mé církvi a všichni budou tleskat těm, kteří propagují potřebu starat se 
o materiální dobro lidí v nouzi. To všechno vyústí ve falešné náboženství. 
 
Kdy jste se vy, kteří se nazýváte Božími služebníky, rozhodli nahradit Pravdu Božího 
Slova svými vlastními chybnými interpretacemi? Kdy jste se rozhodli nahradit křesťanství 
humanismem, kde není ani zmínka o Mně? Cožpak nevíte, že nic nevzejde z toho, co 
nepochází od Boha? Jak málo jste se naučili a jak nerozumní jste, věříte-li, že vaše 
takzvané dobré skutky – v zaměření na hmotné dobro – mohou kdy nahradit Pravdu. 
 



Když ignorujete svoji hlavní úlohu – to nejdůležitější učení o záchraně Božích dětí – pak 
nemůžete nikdy říct, že jste moji služebníci. Jak snadné je pro vás vyzývat k záchraně 
chudých, ubohých a finančně strádajících členů vaší společnosti. Následováním této 
pomýlené cesty, kde hledáte obdiv světa pro vaše takzvané dobré skutky, tak zapomínáte 
tu nejdůležitější úlohu, pro kterou jste byli povoláni. Tou je sloužit Mně, vašemu Ježíši. 
Není jí hledání osobní popularity v mém svatém jménu. K čemu je komu dobré mít v životě 
materiální zajištění, když nemůže zachránit svou duši? Když hledáte obdiv laického světa 
veřejnými činy, zamýšlenými tak, aby vás učinily oblíbené, pak nenesete můj kříž. Když Mě 
nenapodobujete, pak za Mne nemůžete mluvit. Nedokážete sdělovat pravdu, pokud vaše 
ego usiluje o popularitu. 
 
Když zapomenete na oběť, kterou jsem učinil k záchraně vašich duší, pak Mi nemůžete  
sloužit. Když kněz zapomene důvod, proč se stal mým služebníkem, jeho odpadnutí od 
milosti je desetinásobné oproti normální duši. Protože když se ode Mne odtáhne, vezme 
s sebou duše, na které má vliv a které důvěřují jeho úsudku. Slyšte nyní, moji služebníci, 
tuto výzvu pro záchranu duší všech, pro něž jste byli určeni skrze svátost kněžského svěcení  
Pokud selžete v opakování toho, čemu jste byli naučeni, potom neučíte Pravdu. Prosazujete-li 
humanismus a pobízíte k tomu i duše ve svých diecézích, odmítáte Mě.  Nahrazujete Mne, 
Ježíše Krista, touhou nejen propagovat sociální spravedlnost, ale hledat obdiv pro své dobré 
skutky v očích ostatních. Jejich obdiv a vaše touha po popularitě znamenají, že Mi už dále 
nesloužíte. Když Mi už nadále nesloužíte, umožníte sami sobě pád do omylu a brzy Mě už 
vůbec nebudete uznávat, tak jak máte. 
 
Jen málo vás, vyvolení, Mi bude sloužit do Posledního dne. V ten den mnozí, kdo se nazývají 
mými služebníky v mé církvi na zemi, budou plakat a křičet, prosíce Mě o projev slitování. 
Tehdy však už pro Mne ztratí miliardy duší a mnozí z nich budou natolik zapletení 
v ohavnosti, že nepochopí pravdu o svém osudu, než bude příliš pozdě. 
 
Probuďte se, vy, kdo jste znepokojení pocitem zpustošení a zmatku, který vás,  
jako mé služebníky, v tomto čase obklopuje. Zůstaňte vždy pevně vrostlí v Pravdě.  
Pamatujte na svoji úlohu, jako mých posvěcených služebníků, kterou je krmit mé stádo 
Pravdou a zajistit, že dostanou potravu, nutnou pro spásu jejich duší. 
 
Vaší prací je přivést Mi duše. 
 
Váš Ježíš 
 
992. Matka Spásy: Dostanou čestné doktoráty v nově obnovené církvi falešného 
proroka 
Středa, 11. prosince 2013 v 22:05 

 
Mé dítě, svět bude oklamán mnoha skutky považovanými za dílo úžasné dobročinnosti. 
Dobročinnost vůči druhým bude vyhlášena tou nejpotřebnější vlastností v Božích očích. 
Až se spojí ti, kteří ovládají vlády, církve a státy, získají nad Božími dětmi velkou kontrolu. 
Kontrola nad těmi méně šťastnými ve vaší společnosti znamená dvě věci. Buď je použita 
k dobrým účelům, nebo ke špatným. 

Musím vás poprosit, abyste na této těžké cestě ke spáse zůstali soustředění se vší svou 
pozorností na přání mého Syna. Mnozí věrní Boží služebníci, byť s dobrými úmysly, budou 
příliš slabí, aby zůstali na cestě ke spáse. Budou pod tak silným tlakem nepřátel Boha na 
odsouzení mého Syna, že odpadnou od Pravdy. 



Falešný prorok zavede silnou ekumenickou víru a ta uspokojí každého heretika. Většina 
v církvi mého Syna bude oklamána, ale téměř polovina posvěcených služebníků mého Syna 
odmítne poslední přísahu, která bude falešně prohlášena za náležející k svaté eucharistii. 
Svatá eucharistie a její znesvěcení bude samotným jádrem veškeré rozladěnosti a rozkolu.  

Potom, až mu budou přisouzeny falešné zázraky, mnoho světových celebrit obklopí falešného 
proroka, hledajíce přízeň u jeho dvora. Pak vytvoří seznam poct a budou jim uděleny čestné 
doktoráty v nově obnovené církvi falešného proroka, která nebude nic než ulitou té původní. 
Všichni přijmou ceny za velká charitativní díla, nad kterými dohlíželi pod vedením 
podvodníka. Všichni si navzájem budou pět chválu, dokud veřejně neprohlásí falešného 
proroka živým světcem, za jeho takzvané zázraky, o kterých budou tvrdit, že je učinil jako 
Boží služebník. A pak on a antikrist budou ovládat většinu světa, ale Rusko a Asie nebudou 
zúčastněny, protože tyto dvě říše povstanou proti novému Babylónu, dokud Řím nebude 
zničen. 

Všechny tyto události se stanou a až uvidíte kostely, jako místa, kde budou pyšně hlásat 
svou důležitost, své dobročinné skutky, pak jasně uvidíte, jak pýcha diktuje jejich záměry. 
Až padne Řím, nastanou mnohá soužení, ale budou mít krátké trvání. Pak dozraje čas pro 
návrat mého Syna, Ježíše Krista. 

Nesmíte ignorovat tato proroctví. Budete-li stranit nové falešné víře, která bude brzy 
vyhlášena, odvrhnete tím mého Syna, Ježíše Krista a odloučíte se od jeho milosrdenství. 
Nikdy nevzdávejte své právo na věčný život kvůli komukoliv, kdo se vás pokusí svést ke 
kacířství. 

Vaše milující Matka 
Matka Spásy 
 
993. Neboť když takto trpíte, přinášíte Mi duše a ti, kdo Mi přinášejí duše, patří 
Mně 
Středa, 11. prosince 2013 v 22:30 

Má vroucně milovaná dcero, jak se klam v mé církvi na zemi stupňuje, mnoho dalších duší 
bude svedeno falešnou pokorou a takzvanými veřejnými skutky velké dobročinnosti pro 
potřeby chudých. 

Bude tak obtížné a těžké rozlišit pravdu, že mnozí se prostě nechají vtáhnout do nového 
učení, které nepochází ode Mne. Když vy, moji milovaní následovníci, si začnete všímat, jak 
vás lidé budou veřejně plísnit, nespravedlivě kritizovat, chovat se k vám s neobvyklou 
útočností a soužit vás, musíte vědět, že Satan dělá vše, co může, aby ve vašich srdcích 
vyvolal pochybnosti o této misi. On a jeho následovníci bojují každou vteřinu se všemi, kdo 
byli požehnáni darem Ducha Svatého. Ani jeden z vás, kdo bojuje, aby Mi pomohl 
zachraňovat duše, nebude ponechán na pokoji. Budete čelit mnoha překážkám, abyste 
opustili tuto misi a popřeli mé Slovo. Pokaždé, co se to stane, zaplavím vás svou ochranou a 
budete si vědomi mé přítomnosti ve vás, neboť to nejste vy, kdo s nimi bojuje, jsem to Já. 

Budete-li zranění pro vaši lásku ke Mně, je to má bolest, kterou pocítíte. Když roníte slzy 
zármutku, protože Mě následujete a jste kvůli tomu souženi, jsou to mé slzy, které vám 
kanou. Když vámi pohrdají a zesměšňují vás, jsem to Já a všechno, co se Mnou souvisí, co 
urážejí, ne vy. A když odmrští vaši lásku a odvrátí se od vás, jsem to Já, od koho odcházejí. 
Vězte pak, že když zakoušíte tak těžké a strašně znepokojující zkoušky v mém jménu, že má 
přítomnost je nejsilnější. Když jsem tímto způsobem přítomen, budete s absolutní jistotou 
vědět, že jen mé dílo bude přitahovat tento druh utrpení. Pak vězte, že vás nikdy neopustím, 
neboť vaše láska ke Mně vám získá tu největší odměnu v mém království. Neboť když takto 



trpíte, přinášíte Mi duše, a ti, kdo Mi přinášejí duše, patří Mně tělem, duší i duchem. Jste ve 
Mně, se Mnou a Já žiji ve vás. 

Miluji vás. 

Váš Ježíš  

994. Po celé dětství jsem věděl, kým jsem 
Čtvrtek, 12. prosince 2013 v 23:15 

 
Má vroucně milovaná dcero, protože se blíží čas mých narozenin, přeji si, aby všichni 
křesťané všude rozjímali o důvodu mého narození. 

Mé narození bylo plánováno mým Otcem z jeho velkého milosrdenství a výjimečné lásky 
ke svým dětem. Jeho největší obětí bylo, že poslal svého jediného Syna, Jím zplozeného, do 
nevděčného světa, plného hříšníků, kteří Ho nechtěli poznat za jeho podmínek. Byl učiněn 
každý zásah skrze proroky ve snaze obrátit jejich zatvrzelá srdce k hledání jeho slávy. Ale 
obrátili se proti Němu a zabili proroky, kteří je živili potravou pro jejich duše. 

Tím, že vyslal do světa nevinné dítě, svého jediného Syna, sám sebe postavil na místo 
prostého služebníka s lidským tělem před ty, kdo měli sloužit svému Pánu. Pán se proto stal 
služebníkem, v čemž byl největší způsob pokory. Přesto tak miloval své děti, že byl připraven 
pro ně učinit vše, aby je získal zpět z klamu a pokušení Satana. 

Po celé dětství jsem věděl, kým jsem a co se ode Mne očekává. Byl jsem také velmi vylekán 
a přemožen tím vědomím, kým jsem a co se ode Mne očekává. Protože jsem byl člověkem, 
trpěl jsem strachem. Byl jsem snadno zranitelný. Miloval jsem všechny, se kterými jsem 
přišel do styku a všem jsem věřil, protože jsem je miloval. Nevěděl jsem, že Mě zabijí, 
protože jsem si myslel, že přišlo mé království. Určité věci byly přede Mnou skryty mým 
Otcem, který se Mnou nekomunikoval tak, jak byste si mysleli. Místo toho, když si to můj 
Otec přál, jsem dostal vlité poznání Mně uloženého úkolu, přinést spásu všem. 

Každý druh Božího zásahu byl proveden, aby získal na svou stranu duše těch, kteří si mysleli, 
že znají zákony mého Otce, ale kteří je překroutili, aby vyhovovaly jejich vlastním tužbám a 
egu. 

Strávil jsem mnoho let života s mou milovanou Matkou a otcem, sv. Josefem, tak jako každá 
rodina. Tolik jsem je miloval a byl jsem šťastný. Byli jsme si blízcí a má Matka obdržela 
zvláštní milosti, dané jí mocí Ducha Svatého. To znamenalo, že přesně věděla, co s sebou 
nese má mise. Věděla o těžkostech, kterým budu muset čelit. Odmítnutí. Posměch. Ale ani 
ona nevěděla, že budu zavražděn. 

Bylo to po prvních dvou letech mé mise, kdy jsem trávil dvacet hodin denně kázáním Pravdy, 
když jsem si uvědomil, že opozice zesílila. Všichni, kdo slyšeli mé Slovo, byli k němu pozorní, 
i když nedokázali přesně pochopit, co se jim snažím říct. Mnozí, kdo přijali, že to, co jsem jim 
říkal, byla Pravda, shledali těžkým Mě následovat, kvůli posměchu, kterému čelili. V každém 
případě Mě moji nepřátelé neignorovali. Byl jsem předmětem mnoha debat, mnoha hádek a 
mnoha třenic. 

Šířili o Mně hrozné lži, včetně mé morálky, příčetnosti a mých úmyslech – a přesto nemohli 
ignorovat, co jsem dělal, co jsem říkal a co jsem jim řekl o království svého Otce. 

Byl jsem zrazen těmi, kdo Mě milovali, ale chyběla jim odvaha Mě následovat. 



Milostí mého Otce, jsem přestál všechnu tuto bolest, dokud Mi nebylo jasné konečné 
poznání. Tehdy jsem věděl, že Mě nepřijmou. Ke konci jsem už znal pravdu, ale také jsem 
věděl, že se nemohu vzdát. A tak díky největšímu skutku pokory, se Bůh, skrze svého 
jediného Syna, stal obětí a dovolil tak člověku způsobit Mu strašné utrpení, bičování a 
násilnou smrt. Tento můj čin, vypadající zbaběle v Satanových očích, znamenal, že 
pochyboval, zda jsem byl ve skutečnosti Syn člověka. A tak byl oklamán. Proto Satan nemohl 
zmařit tento velký čin pokory, protože nebylo koho pokoušet. Když jsem šel vstříc smrti, 
dobrovolná, tichá oběť, plná lásky k lidstvu, on, Satan, nemohl s tímto skutkem soupeřit, 
protože nemá ani špetku pokory. A tak jsem šel dobrovolně a s planoucí touhou zachránit 
duše a zachovat světu dědictví věčného života. Nicméně mé království zůstalo z větší části 
v moci Satana. Duše však poznaly Pravdu.  

Abych se ujistil, že lidstvo Pravdu chápe, přicházím dnes získat zpět své království. Tím jsem 
vzbudil Satanův hněv. Jeho plány k zakrytí Pravdy jsou propracované a důmyslné. Lstivě 
pronikl do mé církve v tomto svém posledním pokusu upřít Mi duše, pro něž jsem přišel. 
Duše, které mají přirozené právo na Mnou zaslíbené nádherné království. Tentokrát Satan 
nevyhraje. Ale mnoho duší bude oklamáno a tyto budou ošizeny o největší dar daný lidstvu 
mým milovaným Otcem. Žít život v Boží slávě s dokonalým tělem a duší na věčnost patří 
vám. Vám všem. Nepromarněte to tím, že se necháte oslepit k pravému Božímu Slovu. 

Váš Ježíš 

995. Byli jste tři roky připravováni. Vstaňte, zvedněte svůj kříž a následujte Mě. 
Sobota, 14. prosince 2013 v 15:17 
 
Má vroucně milovaná dcero, dnes byly zahájeny přípravy na můj zásah velkého milosrdenství 
k proměně lidských srdcí z kamene ve zlato. Znamení v počasí budou na svědectví těm, co 
mají oči k vidění a jsou pozorní k mému slibu dát každému stejnou příležitost ke spáse. 

Ti, jejichž víra zeslábla, budou obnoveni ohněm Ducha Svatého. Duch Svatý bude tak mocný, 
že při spatření Světla, paprsků mého milosrdenství, budou jeho silou mnozí sraženi k zemi. 

Ti, kdo Mě nesnášejí a jejichž hříchy pro ně neznamenají nic, ještě více v duchu odumřou 
a v hrůze se ode Mne odplazí. Někteří můj zásah nepřežijí, protože budou otřeseni až za 
hranici snesitelnosti. 

V tomto čase připravuji všechny vyvolené duše pobízením k vyhledání zpovědi a modlitbám 
za hříchy druhých. Můj čas nadchází.  Můj zásah bude rychlý a mocný a od toho dne bude 
svět rozdělen ve dví. V tom dni bude svět obrácen naruby a jen ti, kdo zůstanou v mé přízni, 
vydrží zkoušky, které všude uvidíte. 

Byli jste tři roky připravováni. Vstaňte, zvedněte svůj kříž a následujte Mě. Buďte silní. Dám 
vám odvahu, protože ji budete potřebovat, až temnota duší, které odmítnou mé 
milosrdenství, padne na zemi, a pak se rozšíří. Pouze těm, kdo jsou požehnáni Duchem 
Svatým, bude dáno Světlo, které povede všechny, kdo chtějí vstoupit do mého království, 
aby byli schopni udržet směr na své cestě k věčnému životu. 

Váš Ježíš 

996. Pýcha je nebezpečná vlastnost, protože přesvědčuje člověka, že je větší, 
než Bůh 
Neděle, 15. prosince 2013 v 16:45 

 



Má vroucně milovaná dcero, lidstvo nezná Boží zákony a božskou vůli mého Otce. Člověk je 
Boží stvoření a jako takový nedostal dar vědění ve vztahu k mnoha tajemstvím, která znají 
pouze andělé a svatí v nebi. Proto jeden člověk nemůže říct, že ví, proč můj Otec dovolí, aby 
se určité události ve světě staly, a jiný tvrdit, že je zasvěcen do původu vesmíru. Člověk je 
prostě Božím služebníkem, ale Bůh, protože chtěl stvořit člověka ke  svému dokonalému 
obrazu, ho obdařil mnohými dary a talenty. Nedal nikdy člověku znalosti ze stromu života 
a to mělo svůj důvod. Člověk zničil své postavení v Božích očích, když se Adam a Eva od 
Něho oddělili kvůli hříchu pýchy.  

Hřích pýchy dnes pokračuje a je příčinou mnoha oddělení od Boha. Pýcha je nebezpečná 
vlastnost, protože přesvědčuje člověka, že je větší než Bůh. Pýcha pokouší člověka, aby 
porušoval Boží zákony božství. To zahrnuje přesvědčení, že člověk má právo rozhodnout, 
komu je dán dar života a kdo má právo jej odebrat. 

Pýcha také přesvědčuje člověka, že ví, jak byl stvořen vesmír, ač ve skutečnosti takový 
zázrak nezná. Pouze Bůh má moc stvořit cokoliv. Pouze Bůh se může rozhodnout, nakolik 
dovolí zkoumat jeho Stvoření, nebo jím manipulovat. Přesto člověk věří, že zná všechny 
odpovědi. Věří-li člověk že ovládá svůj vlastní osud a osud ostatních, upadá do vážného 
omylu, protože napodobuje-li hřích Lucifera, bude zavržen. Odmítne-li člověk odpovídat 
svému Stvořiteli, ten ho v Poslední den nepotěší. 

Nesmíte se nikdy nechat pýchou přesvědčit, že víte vše o tomto světě i mimo něj, protože 
to není možné. Místo toho musíte naslouchat, přijímat pokyny ustanovené ve svatých 
evangeliích, abyste mohli žít v pokoji a souladu s vůlí mého Otce. Neboť když se před ním 
pokoříte, ukáže vám velkou slávu a pak, v Poslední den, porozumíte velkému tajemství 
jeho slavného království. 

Váš Ježíš 

997. Skrze svátost křtu je síla šelmy oslabena 
Pondělí, 16. prosince 2013 v 19:25 
 
Má vroucně milovaná dcero, když jste blízko mého srdce a vaše duše se Mi plně odevzdají, 
stane se několik věcí. 
 
Nejprve zmizí veškerý strach z vlivu lidí na váš život. Na jeho místě bude pokoj 
a spokojenost, které přicházejí ode Mne, pokud skutečně přebývám ve vašem srdci a vaší 
duši. Žádné urážky, trápení nebo kritika vám nedokážou proniknout do duše, protože tuto 
bolest předáte Mně. Proto musíte zůstat vždy klidní a tiší, tváří v tvář takovým útokům. 

Další milost, která vám bude dána, bude síla odolat pokušení k hříchu. Toto ďáblovo 
pokušení, jemuž jsou každodenně vystaveny všechny duše, je velmi silné a velmi málo lidí 
má sílu vůle vyhnout se pádu do hříchu. Pokud jste ale odevzdali svou vůli Mně, bude to má 
vůle, která bude přebývat ve vaší duši a překoná pokušení, jemuž budete vystaveni. 

Vůbec nikdy nepodceňujte naprostou moc, kterou má Satan nad lidskou rasou. Tato moc 
je jako mohutná bouře; a tak jako silný, divoký poryv větru vás může srazit k zemi, lákadlo, 
nastražené vám Zlým, vás podobnou silou v několika vteřinách zvedne a vžene do hříchu, 
jemuž se snažíte vyhnout. 

Člověk je zrozen s hříchem. Skrze svátost křtu, je síla šelmy oslabena. Potom, jak projdete 
mnohými životními zkouškami a pokušeními, každý člověk bude lákán ke hříchu všeho druhu. 
Pouze ti, kteří tvrdě pracují, aby se hříchu vyhnuli, zvítězí v nelítostné bitvě, kterou zahájí zlo, 



aby pohltilo vaše duše. Častá rozmluva se Mnou je důležitá. Vše co potřebujete udělat, je, 
mluvit se Mnou svými vlastními slovy. Proste Mě stále o odpuštění hříchů, kterých litujete. 
Přijímejte často svátosti. Potom, konečně, Mi důvěřujte, protože když tak učiníte, mám moc 
přitáhnout vás zpátky z pokraje hříchu. Když Mi odevzdáte svou vůli, má vůle se stane vůdčí 
silou, chránící vás před Satanem. 
 
Tím, že se Mi naprosto odevzdáte, zdokonalíte svou duši. 
 
Váš Ježíš 
 
998. Pouze Boží Světlo může přinést věčnou radost 
Středa, 18. prosince 2013 v 16:40 

Má vroucně milovaná dcero, začátek je bez konce. Jakmile je život stvořen mým Otcem 
a jakmile se člověk poprvé nadechne, bude existovat v těle a pak v duši na věky. 

Největším tajemstvím věčného života je, že existuje, ať už si jej člověk zvolí, nebo ne. Člověk 
dostal dar svobodné vůle a až do dne svého posledního výdechu na zemi má na výběr. Může 
žít svůj život jak nejlépe je schopen a podle Božích zákonů a zasloužit si svou spásu, nebo 
může promarnit Pravdu o Boží existenci a žít podle svých vlastních tužeb. Když uspokojuje 
svou vlastní smyslnost, chamtivost a touhy, porušující Boží Slovo, bere na sebe strašná rizika, 
která budou mít následky na věčnost. 

Šťastlivci, co získají nejskvělejší spásu, budou věčně žít v extázi v Božím království. Budou 
se těšit všem podobám slávy v jednotě s vůlí Boží a budou prožívat dokonalé bytí, jež nikdy 
neskončí. Ti, kdo se rozhodnou obrátit se k Bohu zády, i když bude Mnou učiněno veškeré 
úsilí k záchraně jejich politováníhodných duší, budou mít také věčnou existenci. Žel, budou 
trpět strašlivou agonií v osamění a beznadějné opuštěnosti. I oni budou vzkříšeni spolu 
s  živými a mrtvými, ale jejich existence bude bolestná, protože nikdy nespatří Boží Světlo. 
Pouze Boží Světlo může přinést věčnou blaženost. 

Když se na zemi naposledy nadechnete, jednoduše to znamená, že budete vzati do další fáze 
cesty do věčnosti. Je pouze jediná cesta, kterou si zvolit, a je to ta, která vede ke Mně. 
Každá jiná cesta vás dovede do hrozné existence, a přesto mnoho pošetilých duší věří, 
že znají Pravdu, když odmítají existenci věčnosti. 

Nesmíte nikdy odmítnout Pravdu, protože pouze Pravda vám může přinést věčnou spásu. 

Váš Ježíš 

999. V Den soudu konečně pochopíte Boží moc 
Pátek, 20. prosince 2013 v 23:16 
 
Má vroucně milovaná dcero, na můj příkaz Satan a všichni jeho démoni ustoupí. Přes 
všechnu jejich moc jsou ničím přede Mnou, Synem člověka, Ježíšem Kristem. Přes všechnu 
mou pokoru, mé oběti, mé prosby k lidem, aby dovolili mé lásce je ke Mně přitáhnout, mé 
božství nesmí být nikdy podceněno. Má moc nesmí být nikdy špatně pochopena, neboť 
Já jsem všemocný a mé království bude trvat navěky, s lidmi, nebo bez nich, majících 
svobodnou vůli a tedy volbu Mě následovat, nebo ne. 

I když hříchem způsobená lidská slabost činí každou osobu zranitelnou vůči pokušení Satana, 
nesmíte nikdy věřit, že třímá všechnu moc, protože tomu tak není. Každý démon, včetně 
svého mistra, šelmy, Mi na můj příkaz padne k nohám. Cožpak to nevíte? Neboť pouze 
jediný svým božstvím podřídí vše pod své nohy a tím jsem Já, Ježíš Kristus. 



Každý z vás musí přijít ke Mně, aby dosáhl přízeň Boží. Miluji vás. Přitáhnu vás k sobě. Budu 
vás úpěnlivě prosit. Pokořím se před vámi. Dovolil jsem, abych byl pro vás vláčen po zemi, 
blátem, dříve, než jsem zemřel. Brzy budete stát přede Mnou. V Den soudu konečně 
pochopíte Boží moc, a pak poznáte, jaké to je přijít k mému božskému Světlu tváří v tvář. 
Mé Světlo je tak mocné, že jen čistí a pokorní je dokáží snést. Mnohé z vás přinutí padnout 
k zemi, až si přede Mnou budete zakrývat svou tvář. Velmi málo z vás obstojí přede Mnou, 
a přesto vás přitáhnu k sobě, dokud tam nebudete stát, jak jste měli, v plném odevzdání 
a naprosté poslušnosti ke Mně. V ten den se vaše svobodná vůle ukončí. 

Váš Ježíš 

1000. Nemůžete oddělit moji církev od Slova – Těla – protože pak nemůže 
existovat 
Sobota, 21. prosince 2013 v 20:13 
 
Má vroucně milovaná dcero, ti, kdo tě obviňují skrze mé svaté Slovo, že bojuješ proti autoritě 
mé církve, musí slyšet mé volání. 

Církev, vytvořená Mnou, Ježíšem Kristem, byla zbudována na pevné skále a bez ohledu na 
to, jak je má církev – mé Tělo – napadána, brány pekla ji nikdy nezničí. Satan a jeho 
pomocníci budou útočit vždy jen na to pravé, co je Pravdou a je ode Mne. Tam soustředí 
všechnu svoji energii – na mou církev. Jsem přítomen v mé církvi skrze mé Tělo, nejsvětější 
eucharistii. Moji nepřátelé vždy zacílí na nejsvětější eucharistii, protože není pouhým 
symbolem mé lásky, mého slibu vykoupit svět – je mým Tělem. Žije a dýchá, protože jsem to 
Já, Ježíš Kristus, kdo v ní přebývá. Zůstanu přítomen ve svaté eucharistii téměř až do konce, 
ale má církev nikdy nezahyne. 

Mé Slovo se stalo Tělem a skrze mé Tělo, vy, Boží děti, zůstanete blízko u Mne. Když moji 
nepřátelé v minulosti zaútočili na mou církev, ta se sjednotila a bojovala proti svým 
odpůrcům. Ale když je napadena duchem zla zevnitř, bude čelit velmi málo překážkám od 
laického světa. 

Satan neútočí na svou vlastní práci. Jako Syn člověka nikdy neopustím svou církev, proto pro 
ďábla je neproniknutelná. Moji následovníci zůstanou věrní mé církvi až do Posledního dne. 
Avšak počet lidí, kteří nepochopí, že moje církev je pod útoky, přicházejícími zevnitř, bude 
vysoký.  Většinou budou spokojení s mnoha úpravami, zavedenými ve svatých svátostech 
a Božích zákonech. Spolknou lži, že moderní život vyžaduje moderní církev, že dnešní lidé 
potřebují být schopní činit volby založené na jejich vlastní svobodné vůli – bez ohledu na to, 
zda urážejí Boha, nebo ne. Potom, až urazí Boha a dopustí se rouhání, až znesvětí nejsvětější 
eucharistii, už nebudou nadále částí mé církve. Má církev zůstane nedotčena. Má církev 
zůstane stát díky těm, kdo zůstanou věrní Božímu Slovu – Slovu, které se stalo Tělem. Neboť 
nemůžete oddělit mou církev od Slova – Těla – protože pak nemůže existovat. 

Slíbil jsem, že svou církev budu chránit proti branám pekla a činím to nyní tím, že připravuji 
mé  věrné posvěcené služebníky stát při Mně a zůstat věrnými a pevnými až do Velkého dne. 
Svůj slib nikdy neporuším. 

Váš Ježíš 

1001. Matka Spásy: Zázrakem osvícení svědomí, On, můj Syn, přinese světu 
radost, lásku a naději 
Neděle, 22. prosince 2013 v 15:19 
 



Mé dítě, prosím, nechť je známo, že se můj drahý Syn připravuje na svůj velký zásah 
milosrdenství. Svět jím bude obnoven a mnozí budou jásat ve svém nově nalezeném 
osvobození od pochybností o Boží existenci. 
 
Jak osamocení jsou ti, kdo neznají mého Syna. Když můj Syn stál na hoře, krátce před 
svým nanebevstoupením, jeho učedníci byli zmatení a ustrašení kvůli odloučení, jemuž 
budou muset bez Něj čelit. Mnoho z nich podlehlo panice a úpěnlivě prosili mého Syna, 
aby je neopouštěl. Utěšil je tím, že jim trpělivě vysvětlil, že toto odloučení bude jen 
dočasné a že jim sešle pomoc. Pomoc, o které se zmínil, byl dar Ducha Svatého. Potom 
jim řekl:  
 
"Nebojte se, neboť s pomocí toho, koho vám sešlu, nebudete sami. Budu vždy s vámi 
v podobě Ducha Svatého." 
 
Přestože řekl každému o dni, kdy znovu přijde, ve skutečnosti nerozuměli, co tím míní. 
Někteří mysleli, že to bude trvat týdny, než se dá poznat. Ale mějte na paměti, že den 
v Božím čase může být kdykoliv. Nyní se tento den přibližuje a všechna předpověděná 
proroctví, pokud jde o znamení času konce, se uskutečňují. Nemějte strach ve svých 
srdcích, drahé děti, neboť čas k radosti je již téměř u vás. Už nebudou slzy nebo 
zármutek, protože Velký den mého Syna přijde náhle a On shromáždí všechny své do 
své svaté náruče. 
 
Modlete se o velké Boží požehnání a o velké milosrdenství, které má můj Syn připraveny 
v hojnosti pro každého z Božích dětí. Těmi jsou dobré, zlé i lhostejné. Zázrakem osvícení 
svědomí, On, můj Syn, přinese světu radost, lásku a naději. 
 
Buďte vděční za toto velké milosrdenství. Láska mého Syna k vám nikdy nepomine, 
nezeslábne, nebo vám nebude odepřena, protože patříte Jemu. Jste jeho. Jste děti Boží. 
Nepatříte Satanovi. 
 
Modlete se, modlete se, modlete se, aby lidstvo dalo přednost milosrdné ruce mého Syna 
před klamem a hrozným, pevným sevřením, které Zlý používá na slabé. 
 
Vaše milovaná Matka 
Matka Spásy 
 
1002. Brzy Mě uvidíte v celé mé nebeské slávě a pak konečně pochopíte tajemství 
mého božství 
Neděle, 22. prosince 2013 v 15:56 
 
Má vroucně milovaná dcero, jak brzy svět zpozorní a vezme na vědomí moji přítomnost. 
Mou přítomnost pocítí  každý národ, země a domov a nikdo nepopře moji přítomnost, 
přestože někteří nebudou chtít dosvědčit můj zásah. Až se Varování uskuteční, musíte všichni 
přijmout, že je to velké znamení z nebes. Bude potvrzením lásky, kterou má Bůh ke všem 
svým dětem. 

Vaše osamělost z oddělení od Boha v tento den skončí. Proto vy, kteří toužíte být chráněni 
před existujícími strastmi dnešního světa, vězte, že: Otřu vaše slzy. Odpustím vám vaše 
hříchy. Požehnám všem, včetně těch, kdo se ke Mně obracejí zády, v naději, že ke Mně 
poběžíte zpátky, abych vás mohl zachránit. 



Svět je můj. Boží děti budou shromážděny a všichni, jejichž jména jsou v Knize živých, budou 
shrnuti do mé náruče. Modlete se, aby ti, kdo mají pochybnosti, jich byli zbaveni, aby ti, kdo 
jsou ve strašné temnotě, Mě prosili o milosrdenství a ti, kdo Mě popírají, Mě konečně poznali. 

Nesmíte nikdy dovolit hanobitelům mého svatého Slova, aby vás odvedli ode Mne, vašeho 
milovaného Ježíše. Brzy Mě uvidíte v celé mé nebeské slávě, a pak konečně pochopíte 
tajemství mého božství. 

Váš Ježíš 

1003. Matka Spásy: Toto nové a obscénní zpodobení Božího Slova dá mnohým 
věřit, že jde jen o moderní, aktualizovanou verzi Nového Zákona 
Pondělí, 23. prosince 2013 v 18:36 
 
Mé dítě, temnota padne na církev mého Syna tak náhle, že mnozí přímo oněmí, tak budou 
šokováni. Bude vyhlášeno, že můj Syn, Ježíš Kristus Král, už není více králem. Na jeho místo 
budou povýšeni pohanští bohové a všechna náboženství, včetně těch, která nepocházejí od 
Boha a všichni dostanou místo v pozemské církvi mého Syna. 

Světu bude připadat nové vyhlášení takzvaného křesťanství jako dobrá zpráva. Bude jásat, 
jak mnozí uvítají úžasnou toleranci ke každému jednání, které dosud v Božích očích bylo 
hříchem. 

Když můj Syn kráčel po zemi, farizeové Pravdu odmítali. Věřili pouze v to, co jim bylo vhod 
a věřili v mnoho klamů. Nepřijali by náruč mého Syna otevřenou v hlásaném Božím Slovu. 
Opět přišel čas pro ty, co tvrdí, že znají Pravdu, aby mého Syna zapřeli. Tím myslím jeho 
svaté Slovo, tak jak je hlásáno v nejsvětějších evangeliích. Nejsvětější kniha bude brzy 
vyřazena a nová, rouhačská náhražka, bude ohlášena všem v církvi mého Syna i mimo ni. 
Mnozí budou oklamáni. 

Tak lstiví jsou nepřátelé mého Syna, že toto nové a obscénní zpodobení Božího Slova dá 
mnohým věřit, že jde jen o moderní, aktualizovanou verzi Nového zákona. Slovo mého Syna 
bude zneužito a pozměněno, aby znamenalo něco nového – něco, co On nikdy neřekl. Zlý 
bude vždy klamat svět tím, že skrze nepřátele mého Syna zneužije Pravdu jako základ pro lži. 
Vždy budou útočit na to, co je pravdivé manipulací s Pravdou, aby zhanobili Slovo mého 
Syna. 

Začnou s jeho Slovem a zničí je – nejprve výsměchem, a posléze jeho vyřazením jako 
kacířským. Potom zaútočí na jeho Tělo. Slovo se stalo Tělem v podobě mého Syna. 
Už předtím mého Syna ukřižovali a nyní, když znovu přijde obnovit zemi, zničí svatou 
eucharistii. Všichni, mající víru, musí vytrvat během těchto strašných porodních bolestí, 
protože až bude po všem, Syn člověka povstane a přijde si vyžádat navrácení svého 
království na zemi. Ti, kdo mého Syna milují, Ho musí vždy uctívat a nikdy Ho nezapřít. 

Musíte být připraveni žít v Pravdě a nepoddat se nikdy přijetím lží, šířeným zanedlouho 
po celém světě a brzy ohlášeného nového jednotného světového náboženství. Až uvidíte, 
že se to všechno děje, buďte ujištěni, že je blízko čas Druhého příchodu jediného pravého 
Spasitele – Ježíše Krista, Krále lidstva. 

Vaše milovaná Matka 
Matka Spásy 
 
1004. Příští Vánoce bude oslava mého narození nahrazena úžasným obřadem 
Středa, 25. prosince 2013 v 05:10 



 
Má vroucně milovaná dcero, jsem Slovo učiněné Tělem. Mé Tělo objímá dnešní svět, ale ten, 
ač proto může slavit Vánoce, je lhostejný k mému plánu Spásy. 

Vánoce už nejsou více oslavou mého narození, ale pohanskou náhražkou, kde se všechna 
pocta vzdává honbě za falešnostmi. Jak slabou se stala víra křesťanů. Jak zapomněli vše, 
čemu jsem učil svět. Jak moc se starají o materiální pohodlí, které se promění jen v prach, 
a úplně ignorují stav svých duší. 

Přišla k vám doba, kdy se víra většiny křesťanů stala tak slabou, že se sotva mluví nebo se 
jen zmiňuje mé slavné božství. Má učení už pro vás více nemají žádný skutečný význam ve 
vašich životech a mnoho kněží Mě nemiluje tak, jak by měli. Ne, má dcero, oni Mě ve 
skutečnosti vůbec neznají. 

Nebudu mít klid, dokud nebude slyšen můj hlas, dokud vás neprobudím výzvou k obnově 
vaší víry. Brzy se vaše víra ve Mne ještě více oslabí. Budete tak zaneprázdnění, zabředlí 
do politických záležitostí, vztahujících se k zemím, kde bují války a chudoba, že na Mne 
zapomenete. Ve vaší víře budu nahrazen mými nepřáteli, kteří se vydávají za mé služebníky 
a odvedou vás dál a dál ode Mne. 

Příští Vánoce bude oslava mého narození nahrazena úžasným obřadem, který bude oslavovat 
dílo podvodníků předvádějících se v mé církvi, oděných do rouch, která slouží jen k oklamání 
věřících. V ten den budou tleskat bohu sociální spravedlnosti, lidských práv a penězům, 
o kterých budou tvrdit, že je získali pro hladové světa. Ale vězte toto. Všechny tyto věci, 
představené světu v mém svatém jménu, slouží jedinému účelu. Tím je vaše odvedení od 
mého Slova, které je mým skutečným Tělem. Mé skutečné Tělo je i mým mystickým Tělem. 
Mé mystické Tělo je má církev. Pokud ti, co tvrdí, že jsou z mé církve, nemají v úctě mé 
svaté Slovo, ale místo něho přijímají a snaží se ovládnout politiku světa, potom nemohou 
nikdy říci, že jsou ode Mne. Přišel čas k rozdělení – k předpověděnému rozkolu – a bude to 
rychlé.  

Můžete milovat pouze jednoho Boha a jediná cesta k mému Otci je skrze Mne, jeho 
jednorozeného Syna. Oddělíte-li se sami ode Mne účastí na politických kampaních, které se 
budou snažit propagovat lidská práva a sociální spravedlnost jako náhražku za mé Slovo, pak 
Mě zapřete. 

Mé srdce je v tomto čase těžké. Dávám vám nyní toto varování, abyste neupadli v omyl a do 
té nejlstivější léčky, která vám bude nastražena stoupenci mého trestu – ďábla. 

Váš Ježíš 

1005. Mé plány na záchranu světa jsou připraveny a ani jedinou duši nenechám 
snadno odejít 
Čtvrtek, 26. prosince 2013 v 14:20 
  
Má vroucně milovaná dcero, je mým přáním vás všechny v tomto čase utěšit. Mé plány na 
záchranu světa jsou připraveny a ani jedinou duši nenechám snadno odejít. Každičké Boží 
dítě je schopné lásky – dokonce i ti, kteří jsou oddělení od Boha. Každá duše byla zrozena 
s darem lásky – darem Boha, který v nich přebývá, třebaže Ho nerozpoznávají. 

Láska je vlastnost, kterou Satan nenávidí, protože Bůh je láska. Každý, kdo miluje jinou 
osobu, cítí ve svém srdci radost. Láska je ten nejpřirozenější pocit a je tím, co udržuje záři 
Božího Světla ve světě temnoty. Satan zaútočí na lásku při každé příležitosti. Sebere ji těm, 
u nichž to dokáže, a nahradí lásku mnoha nebezpečnými náhražkami. Když zaútočí na 



svátost manželství, oslabuje lásku v každém takovém svazku, dokud nezůstane pouze 
nenávist. Rozbíjí přátelství. Způsobuje rozdělení, nedůvěru a nenávist kdykoliv a kdekoliv 
může. Je příčinou vražd, násilných činů mezi lidmi, útlaku, mučení a válek. Když Satan 
zaútočí na přirozený zákon lásky, stvořený mým Otcem, stahuje lidi do strašného utrpení. 
Nedosáhnou pokoje, bude-li v jejich životech chybět láska. Bez lásky nebudou důvěřovat 
druhým a je-li v duši člověka nenávist, bude se k druhým chovat s hroznou krutostí. 

Nenávist nemůže nikdy pocházet od Boha. Nenávist pochází od ďábla. Ten, kdo nenávidí, 
napodobuje vlastnosti spojované se Satanem. Protože napodobuje Satana, maskuje člověk 
nenávist často milou a lstivou přetvářkou. Velmi často ten, kdo druhého nenávidí, řekne, že 
mluví pouze z lásky, aby je zmátl, když jim působí škodu. Člověk, který nenávidí, stejně jako 
Satan, bude opatrný, aby nedal svou nenávist najevo. Mnozí budou tvrdit, že jednají v dobré 
víře, a to kvůli potřebě poctivosti. Přesto žádný čin nenávisti nemůže přinést dobré ovoce, 
protože jako hnijící maso přinese rozklad a pak smrt duši.  

Láska je všechno, na čem v mých očích záleží. Buďte se jistí, že všichni, kdo jsou plní lásky – 
ať už k druhému nebo k Bohu – jsou již v mé přízni. Těm, kteří jsou v Boží přízni, bude Mnou 
projeveno velké milosrdenství. Těm s nenávistí ve svých srdcích nebude projeveno 
milosrdenství, dokud se nejdříve v mých očích nevykoupí. Musíte si pamatovat, že nenávist 
v jakékoliv podobě a zvláště ta, projevená v mém svatém jménu, přináší zkázu duše. 

Má láska je větší než ta, jakou cítí kterýkoliv člověk. Je mimo vaše chápání. Naplním každého 
z vás svým Duchem Svatým pro šíři a hloubku mé lásky k vám. Má láska rozhojní lásku 
ve vašich srdcích, bez ohledu na to, jak nepatrná může v každé duši být. Proto prosím, 
nesmíte se nikdy vzdát naděje, že přinesu celému světu spásu, protože má trpělivost je 
nekonečná a má láska věčná. 

Váš Ježíš 

1006. Všechny Boží děti jsou částí jeho výjimečné rodiny 
Sobota, 28. prosince 2013 v 23:36 
 
Má vroucně milovaná dcero, mnozí, kdo věří v Boha, mají jen chabou představu o tom, kým 
je a proč stvořil svět. 

Můj Otec je Láska. Všichni, kdo Ho obklopují, Ho milují právě tak, jako když si představíte 
lásku k velmi ctěnému otci. Být s Ním je nejpřirozenější pocit a každý v nebi je v úplné 
jednotě s Ním. Cítí se opatrovaní, velmi milovaní a to jim přináší naprostý pocit 
sounáležitosti. Když se všichni, kdo se těší přízni v království mého Otce, s Ním sjednotí, 
prožívají extázi, nepodobnou ničemu, co znáte na zemi. Když vy, kdo následujete Mne, Ježíše 
Krista, se propojíte v jednotě se Mnou, dojdete k poznání mého Otce, vy také zakusíte tento 
pocit sounáležitosti. 

Všechny Boží děti jsou částí jeho výjimečné rodiny a každé je Jím milováno s trvalou vášní. 
Vy, kteří jste požehnaní milostmi z nebes a cítíte se blízko mému Otci, musíte vědět, že 
jednak máte pocit posvátné bázně, když s Ním ve svém srdci mluvíte. Ale na druhé straně 
se budete cítit milováni a s tušením, jemuž nebudete rozumět, budete vědět, že jste jeho 
dítě. To platí pro všechny Boží děti, bez ohledu na věk. Neboť v Božím království věk 
neexistuje. Všechny duše jsou pozdviženy na úroveň odpovídající jejich postavení a tomu, 
jak naplnily vůli mého Otce. 

Ach, jak jen můj Otec byl zapomenut a jak velice je nepochopen. Není děsivý. Přesto je jeho 
spravedlnost konečná. Je milující a spravedlivý a udělá všechno možné k obnově světa, aby 
byl náležitě připraven k přijetí Mne, jeho milovaného Syna. 



Nesmíte mít nikdy pocit, že nemůžete volat k mému Otci, neboť je vaším Otcem, 
všemohoucím, který dal příkaz k počátku života a který dává příkaz, aby život byl vzat. 
Dodržujte Přikázání mého Otce. Přijměte s vděčností jeho dar mého narození, smrti 
a vzkříšení a věčný život bude váš. 

Váš Ježíš 

1007. Matka Spásy: Můj Syn mi uložil přinést světu toto důležité poselství 
Sobota, 28. prosince 2013 v 23:50 
 
Mé dítě, můj Syn mi uložil přinést světu toto důležité poselství. Přeje si, aby všichni, kdo mají 
rodinu a přátele, kteří odmítají Boha a popírají mého milovaného Syna, Ježíše Krista, věděli, 
že je zahrne svými milostmi, budete-li se za ně modlit tuto mimořádnou modlitbu modlitební 
kampaně. Když se budete modlit tuto modlitbu, projeví každému z nich velký soucit 
a vykoupí je a odtáhne je z pokraje zkázy. 

Modlitba modlitební kampaně (131):  

Modlitba milosrdenství 

"Ó, má drahá Matko Spásy, prosím, popros svého Syna, Ježíše Krista, aby byl milosrdný 
(jmenujte je zde všechny) během Varování a znovu v Poslední den, než předstoupí před 
tvého Syna. 

Oroduj, prosím, aby byli zachráněni a radovali se z plodů věčného života. 

Ochraňuj je každý den a přiveď je k svému Synu, aby jim byla ukázána jeho přítomnost 
a aby jim byl udělen pokoj ducha a dosáhli velkých milostí. Amen." 

Kvůli této misi můj Syn zahrne mimořádnými milostmi duše, které potřebují jeho 
milosrdenství. Bude vždy štědrý, když duše budou žít podle jeho svaté vůle a přivítají Ho ve 
svých srdcích. 

Jděte a radujte se, protože to je jeden z nejvzácnějších darů, který dal všem, kdo odpověděli 
na jeho volání z nebes. 

Vaše milovaná Matka 
Matka Spásy 
 
1008. Všem vám byla dána Pravda, ale mnozí ji zapomněli. Otravuje vás. Je příliš 
obtížná. 
Neděle, 29. prosince 2013 v 19:48 
 
Moje vroucně milovaná dcero, když jsem na začátku odhalil tajemství Knihy Pravdy, řekl 
jsem vám, že Kniha byla předpověděna prorokům – vcelku třem – reprezentujících 
Nejsvětější Trojici. Neřekl jsem vám o těchto  věcech, abych vás vyděsil. Řekl jsem vám 
o těchto skutečnostech, abyste Mi zcela důvěřovali. 

Má dcero, Plán mého Otce šířit obrácení začal ve chvíli, kdy začala tato mise. Toto obrácení 
je velmi potřebné v čase velkého odpadlictví, otupělosti a hanebné lhostejnosti k Božímu 
Slovu. Božím dětem byla dána Pravda v nejsvětější Knize, ale mnoho z toho, co obsahuje, 
má jen malý vliv na lidi v dnešním světě. Jak by také mohlo? Tak mnozí jsou rozptýlení 
zábavou, snadno se baví a jsou pohotoví se rychle chopit čehokoliv, co je vzrušuje. Dokonce 
i Pravda o stvoření člověka byla popřena. Místo toho si nahradili Pravdu komickou vírou 
vlastní výroby v mnoho falešných bohů. Jejich praktiky magie a ďábelské zahrávání 



s okultismem přitáhly pozornost mnohých a roznítily představivost těch, kdo hledají ve 
svých životech honbu za senzacemi. 

Pak jsou zde ti, kdo zneužívají svou znalost duchovního světa a způsobili, že se mnoho duší 
ode Mne vzdálilo. S úmyslem zmocnit se duchovních darů však místo toho tyto duše 
přivolávají ducha zla, vyvolávají-li duchy zavržených v pekle. Tito duchové je jen zatáhnou 
do pavučiny, z níž se sami nikdy nevymotají. Ti, kdo si zahrávají s praktikami New Age, 
čarodějnictvím, tarotovými kartami a jasnovidectvím, budou příčinou strašného utrpení 
druhých, i když v mnoha případech si neuvědomují, jakou škodu dělají. Všichni takoví lidé, 
kteří kladou falešné bohy před jediného pravého Boha, jsou vinni pohanstvím – odporným 
hříchem – protože znali Pravdu dříve, než se od ní odvrátili. 

Pak jsou zde ti, kdo proklínají ostatní, když se znečisťují satanismem. Jsou tak zvrácení, 
že se Mi stále posmívají a provádějí takové bezbožné činy, protože již uzavřeli smlouvu 
s ďáblem. Nic z toho, co udělám, je nezmění. Ach, jak pláču tak hořkými slzami nad těmito 
ubohými svedenými dušemi. 

Pak jsou ti, kdo Mě znají, ale jen málo času tráví v mé společnosti. Přinášejí Mi velký 
zármutek, protože považují své duše za samozřejmé. Věří, že jim bylo dáno přirozené právo 
na věčný život, ale nemyslí si, že si je musí zasloužit. Mnozí z nich jsou tak samolibí, že 
nedbají na svátosti a zřídka věnují pozornost Desateru přikázání, protože nevěří, že se jich 
ještě dnes týkají. Většinou nevěří v peklo ani očistec. Jdou velmi nebezpečnou cestou. Brzy 
budou ještě více oklamáni, až budou živeni rozředěným učením, které zavedou moji 
nepřátelé. Potřebují nyní mnoho modliteb. 

Nakonec ti, kdo jsou Mi nejblíže a jsou vzdělaní ve všech svatých věcech. To jsou duše, které 
Mi přinášejí velkou útěchu a na které spoléhám. Přesto jsou mezi nimi takoví, kteří v Pravdě 
nežijí. Kážou Pravdu, ale nedodržují základní pravidla mých učení. Nemilují druhé, jak by 
měli. Pohlížejí svrchu na ty, které mají za méně znalé svatých věcí, než jsou oni sami. Někteří 
se považují za něco víc než druzí a za více oblíbené Bohem.  Tito pokrytci Mě popuzují 
nejvíce, protože nevidí, jak hřeší v mých očích. 

Tak vidíte, že Pravdu nesmíte brát nikdy jako samozřejmost. Všem vám byla dána Pravda, 
ale mnozí ji zapomněli. Otravuje vás. Je příliš obtížná – časově příliš náročná – neboť mnozí  
pohlížejí na Pravdu jako na něco, co už dnes není důležité v jejich zaneprázdněných životech. 
Mnozí z vás Mě zapřou a pak nakonec zcela zavrhnou, až budete syceni lžemi těch, kteří vás 
chtějí odvést od spásy. Proto se musíte naučit celou Pravdu znovu. 

Může být jen jediná Pravda, a to je Pravda ustanovená Bohem od počátku. 

Váš Ježíš 

1009. Když se snažíte přepisovat Slovo Boží, jste vinni rouháním  
Pondělí, 30. prosince 2013 v 20:06 
 
Má vroucně milovaná dcero, když zpochybňujete mou autoritu, zříkáte se Pravdy. Když 
napadáte mé Slovo, vytesané do kamene, pak odmítáte Pravdu. Když se snažíte přepisovat 
Slovo Boží, jste vinni rouháním. Svět byl varován, že nikdo – ani posvěcený služebník, ani 
vybraná duše, ani prorok, nemůže nikdy přidat, nebo odebrat ze Slova ustanoveného v Knize 
mého Otce. Přesto se právě toto stane, až ti, kdo prohlašují, že jsou vyvolení vůdci v mé 
církvi na zemi, budou manipulovat s Pravdou. Tento den je velmi blízko. Je to den, před 
kterým jste byli varováni. Protože kdokoliv, kdo se odváží zasahovat do Slova, říká, že je nad 
Bohem. Kdo tvrdí, že je nad Bohem svým jednáním nebo skutky, nemůže být nikdy mým 
zástupcem. 



Kvůli slabé víře člověka a chatrných znalostí Nového zákona, budou mnozí oklamáni k přijetí 
kacířství za Pravdu. To bude jejich pádem. 

Můj zásah přijde skrze hojné vylití Ducha Svatého k osvícení těch, kdo Mi zůstávají věrní. 
A nastane tato zkouška:  Věříte-li skutečně v mou existenci, mé poslání, mé ukřižování, mé 
vzkříšení z mrtvých a slib spásy, pak nezpochybníte nikdy mé Slovo, dané vám v Bibli svaté. 
Uvěříte-li, byť jen na minutu, že bych dal požehnání jakémukoliv novému výkladu mých 
evangelií, Božích přikázání a všeho, co jsem vás učil, aby to vyhovovalo moderní společnosti, 
pak se velmi mýlíte. 

Den, kdy vůdce, jenž tvrdí, že vede mou církev na zemi, vám řekne, že jisté hříchy už nejsou 
důležité, je dnem začátku konce. Neboť to bude den, na který si musíte dát pozor. Bude to 
den, kdy má církev vstoupí do období temnoty. Od tohoto dne nesmíte nikdy podlehnout 
pokušení zapřít Mne – popřít Pravdu. Lži nemohou Pravdu nikdy nahradit. 

Váš Ježíš 

1010. Matka Spásy: Pravda bude překroucena a Slovo Boží bude podáváno 
naopak 
Středa, 1. ledna 2014 v 13:44 
 
Mé dítě, povzbuzuj všechny Boží děti, aby vytrvaly během zkoušek, které přijdou. Tak 
mnohým výzvám budou čelit křesťané, kteří budou muset být svědky strašného odpadlictví, 
předváděného před těmi, kteří budou hledat vedení k plnému křesťanskému životu. 

Ti, kdo budou brzy jmenováni do nejvyšších úrovní církve mého Syna na zemi, nebudou od 
Boha. Nebudou sloužit mému Synu a změní mnohá učení a zákony v církvi. Tak rychle 
přivedou změny, s mnoha novými knihami, misály a zaváděcími listy, že poznáte, že připravit 
takové dílo by zabralo roky. Nebylo by možné zavést tak radikální změny v tolika podobách, 
není to ani v tomto případě. To bude jedno z prvních znamení, kde si můžete být jisti, že toto 
překroucené učení, které bude brzy zavedeno, bylo pečlivě předchystáno. 

Mnoho lidí nerozpozná tyto změny v církvi a ti co je poznají, jim budou tleskat, protože tím 
budou mírnit pocit viny za své hříchy. Nakonec se jim uleví, neboť to nyní bude znamenat, 
že budou moci otevřeně hlásat přijetí všech věcí, které Boha urážejí. Protože prohlásí-li církev 
hřích za přirozenou věc a součást lidské přirozenosti, pak to jistě znamená, že hřích už není 
důležitý. Potom tím, že vyhlásí důležitost starat se o chudé a hladové ve světě, budou sami 
sebe považovat za svaté v Božích očích. 

Až můj Syn bude veřejně odmítnut a jeho Slovo bude překrouceno, bude věnována velká 
péče velkým veřejným charitativním činům. To odvede pozornost od reality. Způsobí  to 
rozptýlení a nakonec se o pravém Božím Slovu nebude už více mluvit. Až budou všechna 
náboženství přivedena pod jednu střechu a názorům pohanů bude prokazována velká úcta, 
pak se lidé budou obávat povstat a hlásat Pravdu. Pokud se to odváží udělat, budou obviněni 
z rouhání. 

Blíží se rychle den, kdy prohlásíte-li se za pravého křesťana a budete-li připomínat lidem 
Slovo Boží, budete obviněni z kacířství. Pravda bude překroucena a Boží Slovo bude 
podáváno naopak. Nic nebude mít řád. Nic nebude dávat smysl v nových pravidlech, která 
budou brzy zavedena v církvi mého Syna. Je důležité, a je jedno jak neoblíbenými se tak 
můžete stát, abyste vždy zůstali věrni Slovu Božímu. 

Vaše milovaná Matka 
Matka Spásy 



 
1011. Tři ze čtyř mě zapřou 
Čtvrtek, 2. ledna 2014 v 20:40 
 
Má dcero, téměř již nadešel čas, kdy všechno uznání veřejnosti toho, kým jsem, se stane 
pouhým nepatrným mihotáním v knotu dohasínající svíce. 

Ti, kdo říkají, že jsou ode Mne, o Mně sotva promluví. Ti, kdo jsou Mi věrní, budou otřeseni, 
až uvidí, tak mnoho lidí Mne zapírat. Čas, kdy věřící budou odděleni od těch, kteří budou 
uvedeni do vážného omylu, je již téměř zde. V těchto blížících se dnech slepí, hluší a ti, kdo 
nedokázali zůstat bdělí k pravému Božímu Slovu, shromáždí a v miliardách přijmou falešné 
učení – nikoliv ode Mne. 

Až uslyšíte mluvit o novém obnovení slibu věrnosti, který bude mít podobu svátosti 
biřmování, vězte, že bude připraven lidmi. V mých očích bude bezvýznamný. Bude předložen 
falešným prorokem, jako část jeho globálního plánu na sjednocení všech náboženství světa. 
Mé božství bude smeteno bokem. Mé Slovo zapomenuto a pohřbeno, zatímco má učení 
budou překroucena, aby přiměla věřící k přijetí nové podoby takzvané evangelizace. 

Avšak mé Slovo zůstane živé, protože ti, kdo zůstanou v mé církvi, jak byla založena od 
počátku, Mě nezapřou. Tři ze čtyř Mě zapřou. Jen můj zbytek bude na Mně lpět a držet se 
mého Slova a mnozí z nich budou přivedeni do rozpaků. Ubohé duše, které zůstanou v mé 
církvi, až bude polapena novým učením, nebudou vědět, kam se obrátit. Jim říkám toto: 
Buďte silní. Buďte pevní. Nezapírejte Mě. Modlete se o mé vedení a pokračujte v Mé službě, 
jak jste to vždy dělali. Až budete vyzváni těmi, kdo tvrdí, že jednají pro dobro všech – všech 
náboženství – abyste Mě zapřeli, odvraťte se, neboť budete požádáni přijmout pohanství, 
které bude maskováno jako křesťanství. 

Protože tito podvodníci, nepřátelé Boha, napadnou mou církev v její hierarchii, můj Otec 
sešle strašný trest. Nakloní svět a ani jediný muž, žena, nebo dítě, nebudou moci ignorovat 
tyto dramatické změny. Když moji nepřátelé napadnou mé mystické Tělo, způsobí mnoho 
škody, mnoho zmatku a mnohé odvedou od Pravdy. Ale nikdy nezničí mou církev, protože 
moje armáda zbytku Pravdu nikdy neopustí, ani se nenechá přinutit přísahat věrnost 
Satanovi a jeho zástupcům. 

Nyní se vystupňuje mnoho válek a bouří a zemětřesení zesílí, dokud burácení hněvu mého 
Otce nebude pociťováno všude. 

Mým nepřátelům, kteří chodí mezi vámi a mou církev uvedli v omyl, říkám toto: Nedovolím 
vám nikdy získat na svou stranu duše, pro které jsem se vzdal svého života. Vaše arogance 
bude mít krátké trvání, vaše bezbožné jednání bude zastaveno a vaše pokusy zranit duše, 
které jste si vybrali, budou přivedeny k náhlému konci. Už nikdy nepovstanete proti Božímu 
Slovu, aniž by na vás nebyl seslán Boží zásah. Vaše věrnost Zlému skončí neštěstím pro vás 
a všechny, které jste stihli oklamat. Pokusíte-li se přiblížit k branám nebes, abyste se 
chvástali svou věrností Satanovi, budete sraženi, spoutáni řetězy a nemilosrdně uvrženi do 
propasti. 

Nyní jděte, všichni, kdo budete svědky těchto věcí, které přicházejí, a zůstaňte stále bdělí. 
Musíte Mi i nadále sloužit, neboť může být jen jediný Pán. 

Váš Ježíš 

1012. Mnohé bude zjeveno Božím dětem, než vzejde Velký den Pána 
Pátek, 3. ledna 2014 v 21:45 



 
Má vroucně milovaná dcero, když dávní proroci byli vyzváni Bohem k hlásání Pravdy, nebyli – 
žádný z nich – moc nadšení z kalichu pravého Božího Slova, který jim byl dán.  Pro každého 
z nich to bylo tak zdrcující – většina z nich nebyla vzdělána  ve slovech Písma – že mnoho 
z toho, co jim bylo dáno, jim nedávalo smysl. Přesto moc Ducha Svatého je přitáhla a to jim 
umožnilo říkat Boží Slovo přesně, jak jim bylo dáno. Mnozí se choulili strachem. Někteří 
odešli. Ti, kteří odešli, se vrátili zpět. Když Bůh posílá proroka, znamená to, že s ním má něco 
důležitého v plánu. Proroci, poslové Boží, odhalují světu pouze to, co je nutné ke spáse duší. 

Má dcero, oznam, že tato mise bude tou, v níž Boží hlas jako dunění hromu, pocítí každá část 
země. Mnohé bude zjeveno Božím dětem, než vzejde Velký den Pána. Je třeba, aby tak 
učinil, neboť kdyby On lidstvo nevaroval, nesplnil by slib daný prorokům – Mojžíšovi, 
Danielovi a Janovi. Dá-li Bůh slib, je vždy splněn. 

Nemějte nikdy strach z pravého proroka, neboť hovoří slova daná mu do úst Bohem kvůli 
vám. 

Slyšet Boží slovo vyřčené dnes může vystrašit. Může to být zdrcující a vyvolat určitou úzkost. 
Přesto, kdyby Slovo neoživlo, nedýchalo a nežilo mezi vámi, shledali byste propast – 
vzdálenost mezi vámi a Bohem – příliš velkou. Propast se nyní uzavírá, jak vám má slova, 
daná mým Otcem, přinesou úlevu – více radosti než zármutku, více odvahy než strachu 
a více útěchy než pláče. 

Naslouchej tomu pozorně, má dcero. Nesmíš nikdy zkoušet Mě nechat bez povšimnutí, když 
vše, co chci udělat, je, sevřít vás ve své svaté náruči a přitáhnout vás k svému srdci. Mé 
Slovo může být chmurné, má proroctví těžká k poslouchání. Být svědkem zlých skutků lidí 
může být znepokojující, ale nikdy nezapomínej, že všechny tyto věci pominou. Budou 
zapomenuty. Nebudou důležité. Neboť svět, život před vámi, přinese s sebou velkou radost 
a veselí, až Boží Láska bude pocítěna na každém místě, v každém domově, v každé duši 
a v každém srdci. 

Toto je poslední část mého plánu k záchraně země a každého žijícího stvoření. Bude to 
představovat mnoho obtíží a zkoušek. Ze všeho nejhorší bude vydržet lidskou krutost 
a odmítnutí Mne, Ježíše Krista, bude poslední kapkou v očích mého Otce. Přesto nebude 
tento konečný konflikt trvat dlouho, než bude člověk zbaven strašné nenávisti, která ve světě 
existuje. 

Síla nebes by neměla být podceňována, protože zásah mého Otce bude pro jeho nepřátele 
příliš mocný, aby jej vydrželi. Buďte tedy v pokoji. Přijměte Boží zásah – jeho velký čin lásky, 
daný vám Slovem, které vychází z úst jeho proroků. Všechny tyto věci vás ochrání, přivedou 
blíž ke Mně a vytvoří nový začátek bez konce. 

Váš Ježíš 

1013. Vždy odpovím těm, kdo prosí o milosrdenství pro jiné duše 
Sobota, 4. ledna 2014 v 13:40 
 
Má vroucně milovaná dcero, ač byste se měli obávat mé spravedlnosti, vždy odpovím na 
prosby o milosrdenství pro jiné duše. Slibuji, pro vaše modlitby mé modlitební kampaně i jiné 
modlitby prosící o shovívavost, že je vyslechnu a přihlédnu k nim. 

Mé milosrdenství nemá hranic a zahrnuje všechny hříšníky, když oni i jiní hledají vykoupení. 
Má Láska je nekonečná. Můj soucit nepřestává. Ať nikdo vůbec nepochybuje o mém slibu 



a mé touze zachránit každého, včetně mých nepřátel. Prosím vás naléhavě, moji milovaní 
následovníci po celém světě – včetně těch, kteří nejsou obeznámeni s těmito poselstvími – 
modlete se, modlete se, modlete se za vaše vlastní duše a duše ostatních. To zahrnuje věřící, 
nevěřící a ty, kdo neznají Pravdu. 

Má Láska k vám je pro všechny, aby ji viděli, cítili a žili. Vše, co musíte udělat, je odpovědět, 
jak jsem vás učil. Milujte jeden druhého, jako Já miluji vás. Když vás bičují, buďte milosrdní 
a modlete se za ně. Buďte štědří svým časem k tvrdé práci a modlitbám na záchranu duší 
těch, co jsou Mi velmi vzdáleni. 

To je má největší touha. Jděte v pokoji. 

Váš Ježíš 

1014. Matka Spásy: Nejdříve jsme šli do Judska, potom byl můj Syn převezen 
do Indie, Persie, Egypta, Řecka a Anglie 
Sobota, 4. ledna 2014 v 13:50 

 
Mé dítě, v čase před narozením mého Syna byly bolesti patrné ve všem, co nás postihlo. 
Utekla jsem se k Alžbětě pro útěchu s vědomím, že byla Duchem Svatým obdařena 
jasnozřivostí. Já a můj milovaný snoubenec jsme vyhledali tento přístav pokoje v čase, kdy 
jsme byli tak ohromeni poznáním, co má přijít. 

Když se blížil můj čas, vyvstávaly před námi na každém kroku překážky, nastražené duchem 
zla. Zabouchli před námi dveře; lidé, které jsme znali, se nám vyhýbali a byli jsme vyhnáni 
na ulici. A tak jsme skončili bez střechy nad hlavou a v útulku vhodném jen pro zvířata, kde 
svatý Mesiáš přišel na svět jako žebrák. Bez obřadů, bez korunovace, bez uznání. Jen pár lidí 
zůstalo k mojí útěše v mé samotě. Ale pak, když se můj Syn narodil, mě opustily všechny 
pocity úzkosti. Vše, co jsem cítila, byla láska nejsvětější Boží Přítomnosti. V mém srdci 
konečně panoval pokoj. 

Mocí Ducha Svatého nám byla seslána pomoc a útěcha, třebaže jí bylo jen málo. I když 
narození Ježíše Krista byla jen skromná a prostá událost – jíž se zúčastnilo jen málo lidí – 
slovo o té události se rozneslo. Tak pracuje Duch Svatý. Mnozí narození očekávali. Mnozí 
o této události slyšeli, a pak o ní mluvili. Když bylo známo, že Ježíš Kristus, lidstvu slíbený 
Mesiáš, se narodil, začal narůstat odpor. Brutální útok Heroda a všech jeho služebníků 
názorně předvedl, nakolik Boží Přítomnost vložila strach do srdcí zlých lidí. 

Od toho dne jsem se stala ochránkyní svého Syna a můj milovaný snoubenec Josef se staral 
o naši bezpečnost při mnoha pozdějších příležitostech. Strávili jsme mnoho let na útěku 
z jednoho místa na druhé. Čelili jsme obrovskému odporu – pocítili tolik strachu, tolik 
nenávisti. To byl náš úděl. Od chvíle, kdy můj Syn byl nalezen ve věku dvanácti let v chrámu, 
kdy kázal, jsme Ho skrývali. 

Josefova rodina byla zapojena do našeho tajného vyvedení ze země a mnoho let jsme 
cestovali. Nejdříve jsme šli do Judska, a potom byl můj Syn převezen do Indie, Persie, 
Egypta, Řecka a Anglie. Kamkoliv jsme šli, přítomnost mého Syna konala mnoho zázraků, 
i když se On sám veřejně nikdy nepředstavil jako Mesiáš. Bylo o něj dobře postaráno a stále 
jsme ho měli na očích. Žili jsme v pokoji, lásce a harmonii a bez mého snoubence Josefa 
bychom neměli kam jít, abychom ochránili mého Syna, než začala jeho veřejná mise. 

A teď, kdy je bezprostředně očekáván jeho příchod, budou Mu kladeny nesčetné překážky. 
Každé slovo z úst jeho proroka bude rozsápáno a zesměšněno. Jen hrstka lidí bude 
zasvěcena do Pravdy kolem této mise a mnohé dveře se zabouchnou před těmi, kdo jsou 



poslušní jeho pokynů. Tato mise ti způsobuje osamění, mé dítě, a je od tebe vyžadováno, 
abys zůstala poslušná ve všech věcech, které ti Bůh oznámil. 

Bude ti seslána pomoc. Pomoc také ustane, pokud to bude přání mého Syna. I když je vidět 
jen málo lidí, následujících tuto misi, milióny v ni zcela věří. Neboť Boží Slovo, skrze Ducha 
Svatého, vždy přitáhne ty, kteří jsou jeho. 

Porodní bolesti začaly a práce nebude trvat příliš dlouho. Brzy nastane zrod nového počátku, 
a pak konečně přijde Den Pána. Děti, buďte v pokoji, neboť všechny tyto věci se musí stát 
dříve, než bude země očištěna od hříchu. 

Vaše milovaná Matka 
Matka Spásy 
 
1015. Je-li v duši byť jen trocha pýchy, Duch Svatý do ní nikdy nevstoupí 
Neděle, 5. ledna 2014 v 19:34 
 
Má vroucně milovaná dcero, když oheň Ducha Svatého vstoupí do duše nějaké osoby, pak 
její první reakcí je pláč. Druhou je pocit ohromení. Třetí reakcí je uvědomění si, že něco 
zázračného – vnitřní poznání Boží Pravdy a všeho, co si On přeje – potkalo tuto duši. Náhle 
sestoupí pokoj, stejně jako pronikavé pochopení tajemství Boží existence – Boží Lásky. 
Všechno, co je podle Božího Slova se stane jasným. 

Jen ti, kdo odevzdali svou vůli Bohu a zbavili se vší lidské pýchy a čistě rozumového chápání 
a předali je Jemu, jsou schopni dostat tento dar Ducha Svatého. Je-li v duši byť jen trocha 
pýchy, Duch Svatý do ní nikdy nevstoupí. 

Jen ti, kdo upřímně věří, že Bůh je všemocný a že člověk není nic, a nehoden stát před Ním, 
mohou odevzdat svou vůli. Jen těm, kdo jsou ochotní dělat vše, co je od nich vyžadováno, 
činit svatou Boží vůli podle jeho Slova, může být dán dar hlásat Slovo, které bude mít 
skutečný účinek. 

Kdokoliv tvrdí, že hlásá Pravdu a říká, že je veden Duchem Svatým, se nebude nikdy chlubit 
svou důležitostí. Nebude nikdy přitahovat pozornost ke svým schopnostem, znalostem, své 
svatosti nebo pokoře. Neboť když to člověk dělá ve svatém jménu Boha, nebyl požehnán 
Duchem ohně – plamenem, který zapaluje srdce lidí, aby s láskou odpověděli Božímu Slovu. 

Během času mého pobytu na zemi jsem dal jasně na srozuměnou všem, že ten, kdo se 
povyšuje přede Mnou, bude vyvržen do pustiny. Ten, kdo se pokoří přede Mnou, bude 
povýšen. 

Váš Ježíš 

1016. Brzy budete svědky toho největšího podvodu, jaký kdy Satan přivodil světu 
Úterý, 7. ledna 2014 v 12:15 
 
Má vroucně milovaná dcero, mé Slovo zůstane nedotčeno, protože moji milovaní věrní 
následovníci po celém světě, kteří vytvoří zbytek mé církve, se nikdy neodchýlí od Pravdy. 
Objeví se tolik mých následovníků, že vytvoří moji armádu zbytku v každém národu ve světě, 
včetně komunistických režimů. Duch Svatý je posílán pokrýt každou částečku této mé malé, 
ale mocné armády. Brzy všichni moji stoupenci budou šířit slova proroctví, dané světu touto 
misí – úplně všude. Nyní vyjdou ven a budou všem šířit evangelia, mé Slovo a mé sliby. 
Nikdy nedopustím, aby víra mých následovníků zeslábla, nebo se vytratila. Přesto duší, které 
zůstanou věrné Slovu, jak bylo dáno lidstvu v Bibli, bude málo. 



V tomto čase bude mé Světlo zářit jako slunce na místa, kde moji milovaní stoupenci 
odpovídají na mé volání. Je to volání z nebes, vybízející vás, abyste přijali můj kříž 
a následovali Mě, svého Ježíše, do všech končin země. Přeji si, abyste Mi šířením a hlásáním 
Pravdy Nejsvětější Trojice, pomohli shromáždit ztracené, zmatené, bloudící a ty, kdo Mě 
neznají. 

Zavoláte do všech náboženství a předáte jim mé Slovo. Skrze modlitby, které vám dávám, 
budou požehnané. Radujte se, vy, kdo víte, že jsem to Já, Ježíš Kristus, kdo vás volá v tomto 
čase velkých změn. Jste vskutku požehnaní. Vězte, že moje láska k vám je taková, že vás 
povedu, posílím vás a dám vám lví odvahu ve vašem poslání. Budete mluvit s láskou 
a výřečností a oheň Ducha Svatého bude vycházet z vašich úst. Tento dar přitáhne milióny 
zpět ke Mně. Nyní vás připravuji, neboť budete brzy svědky toho největšího podvodu, jaký 
kdy Satan přivodil světu. 

Jste-li pro Mne, budete schopni bránit svět před pohlcením bezbožností Zlého v jeho 
posledních dnech. Obstojíte. Budete trpět. Budete čelit projevům nesouhlasu, odporu 
a obviňováním z kacířství, přestože vše, co budete lidem pouze připomínat, je již obsaženo 
ve svatých evangeliích. 

Buďte v pokoji, neboť mé dary vám budou oporou během této bitvy. Nyní jste připraveni, 
neboť moji nepřátelé, kteří čekali, aby se sami troufale vyhlásili světu, se zanedlouho stanou 
známí. To bude čas, kdy se naplní můj poslední plán k záchraně duší. 

Jsem ve vás, s vámi a přebývám ve vašich srdcích a duších. 

Váš milovaný Ježíš 

1017. Až Mě zapřou moji následovníci, kteří podlehnou přicházejícímu klamu, 
neznamená to, že by říkali "Nevěřím v Ježíše". 
Úterý, 7. ledna 2014 v 23:15 

 
Má vroucně milovaná dcero, jen co věřící zvolá: Dost – už nesneseme pohled na vítězství zla 
nad dobrem – všechna bolest náhle skončí. 

K očistě od zla je třeba, aby se jeho rozšíření nejdříve umožnilo. To je zkouška pro lidi se 
zlým srdcem, kteří budou přitaženi jako první. Jakmile se ponoří do prázdnoty zla, buď 
odolají bolesti vzniklé v duši, nebo se nechají unášet do nových hlubin, dál a dál od Božího 
království. 

Duše věřících budou zkoušeny až do krajnosti a budou mučeny zmatkem, který přijde. Mnozí 
budou ve svých srdcích vědět, že to v co věřili, že je pravdivé a bylo blízké jejich srdci, už 
není považováno za Pravdu. A tak nebudou schopni se rozhodnout, co je ode Mne a co ne. 
Jejich víra bude rozpolcená a mnozí shledají, že jsou zapleteni do nového, lidmi vytvořeného 
učení, které nebudou vnímat jako správné. Budou mít pocit nepokoje a mnozí se nedokážou 
svěřit se svým strachem mým ustanoveným posvěceným služebníkům. Nebudou vědět, 
ke komu se obrátit, aby poznali Pravdu. 

Budou muset být svědky veřejného prohlášení, které bude oslavovat hřích, kde se bude 
tvrdit, že lidé jsou slabí: Bůh ví, že člověk oslabený hříchem, je jen oběť. Místo toho, aby 
svědčili o hříchu v celé jeho ohavnosti, budou přinuceni odkývnout svůj souhlas a přijmout 
nové zákony, které budou zavedeny do církve. Bude od nich očekáváno, že uznají a budou 
respektovat nové zákony, které vyzvou všechny, aby měli úctu k lidské jedinečnosti a svému 
právu být, čím chcete, a dělat, co chcete. 



Až Mě zapřou moji následovníci, kteří podlehnou přicházejícímu klamu, neznamená to, že by 
říkali "Nevěřím v Ježíše". Ne, bude to znamenat toto: Vyberou si, které části z mých učení 
budou chtít věřit. Potom se rozhodnou, se kterými částmi nesouhlasí. Pak řeknou, že Ježíš 
by souhlasil s tímto novým výkladem, kdyby dnes chodil po zemi. Ach, jak málo se naučili, 
jak je pýcha rozdělí. Až na ně dopadne trest a poznání jak Mě urazili, budou křičet hrůzou, 
až stanou tváří v tvář vyměřené spravedlnosti.  

V tom dni, kdy Pravda bude odhalena, bude to jen díky modlitbám mé armády zbytku, že ti, 
kdo se sami zhanobili a bojovali proti Mně, svému milovanému Ježíši, který jim jen chtěl 
přinést milosrdenství – že budou zachráněni. 

Váš Ježíš 

1018. Budete-li se modlit tuto novou litanii během času velkých zkoušek, 
poskytnu vám úlevu 
Středa, 8. ledna 2014 v 21:15 
 
Má vroucně milovaná dcero, musí být oznámeno, že vy všichni, budete-li bránit Boží Slovo 
v temných časech, budete ode Mne potřebovat každou milost, máte-li zůstat pevně stát. 
Když Mě zavoláte, abych zaplavil vaše duše svými zvláštními milostmi, tak shledáte, že je 
jednodušší Mě následovat. 

Odkazuji všem statečným a věrným duším tyto zvláštní milosti. Budete-li se modlit tuto 
novou litanii během času velkých zkoušek, poskytnu vám úlevu. 

Litanie (6): O dar milostí 

"Ó nejdražší Ježíši, můj milovaný Spasiteli, 

naplň mě svou láskou. 

Naplň mě svou silou. 

Naplň mě svou moudrostí. 

Naplň mě svou vytrvalostí. 

Naplň mě svou pokorou. 

Naplň mě svou odvahou. 

Naplň mě svým zanícením. 

Amen." 

Duším, které se budou modlit tuto litanii v časech pronásledování: Vězte, že na vás vyliji tyto 
milosti. Stanete se klidnějšími, silnějšími a odvážnějšími, až ponesete můj těžký kříž 
k branám nového nebe a nové země. A co je nejdůležitější, nepodlehnete zastrašování, 
kterému možná budete muset čelit v mém svatém jménu. 

Budete kráčet pevně a důstojně, až budete pokračovat v prosazování Božího Slova. Každý, 
kdo odpoví na tuto výzvu a bude se modlit tuto mimořádnou litanii, pocítí ve svém srdci 
radost, která tam předtím nebyla. Budete se také cítit sebejistí s vědomím, že jste byli 
požehnáni mocí Ducha Svatého a v srdci vám bude vždy vládnout Pravda. 

Miluji vás a žehnám nyní každému z vás – ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. 



Váš Ježíš 

1019. Má láska k lidstvu je úplná. Miluji všechny, včetně těch, kteří páchají ty 
nejohavnější skutky. 
Čtvrtek, 9. ledna 2014 v 21:40 
 
Má vroucně milovaná dcero, rozhlédni se kolem sebe, a co vidíš? Svět plný protikladů. Na 
jedné straně uvidíš lásku, radost a dobrou vůli. Ale pak budou potlačeny z druhé strany 
nenávistí, kterou má Zlý k lidstvu. 

Věz, že každý nepokoj, zármutek, zmatek, nedostatek důvěry, jed, nenávist a zlo, které vidíš, 
jak se dějí ve světě, že pocházejí pouze z jednoho zdroje. Metla lidstva, kterou je Satan, 
způsobila mezi Božími dětmi zoufalé neštěstí. Jejich bolest se pak stává mojí, a to je 
důvodem, proč Zlý vytváří takovou spoušť – aby Mi ublížil. 

Má dcero, kamkoliv ode dneška půjdeš a kteroukoliv tvář uvidíš, bude to tak, jak je vidím 
Já – jako dítě Boží. 

Jak Já je všechny miluji, chci o každého pečovat – bez ohledu na jejich chyby nebo hříchy. 
Nezáleží na tom, co udělali, aby Mě urazili; Stejně je miluji – všechny a každého jednoho. 
Cítím velkou radost, když z nich vidím vyzařovat lásku – lásku, kterou obdrželi jako dar od 
mého Otce, který je stvořil. Jejich láska je má láska a přitahuje k nim ostatní duše a to pak 
šíří Boží lásku všude. 

Ale když vidím bolest a utrpení v kterékoliv duši, pak se jejich bolest stává mojí. Jejich bolest 
může být způsobena strašným utrpením, způsobeným nedostatkem lásky k ostatním, který 
přináší pocit beznadějného smutku. Jejich samotu a odloučení cítím také – a to ještě více 
roznítí můj soucit. 

Pak jsou duše, které tráví veškerý svůj čas honbou za věcmi, které nepocházejí ode Mne. 
Ti, kdo Mě odmítají, úplně lámou mé srdce ve dví. Jak mnoho krvavých slz roním za tyto 
duše, protože přestřihly pupeční šňůru, která je spojuje s jejich Spasitelem – jejich jedinou 
nadějí na spásu. Až uvidíš tyto duše, má dcero, pocítíš ve svém srdci strašný zármutek, 
stejný jaký pro ně cítím Já. 

Nakonec jsou tu ti, kteří tvrdí, že Mě reprezentují, ale nejsou hodni Mi otřít nohy. Jejich 
nenávist ke Mně je způsobena jejich sebeláskou. Přesto, stále prahnu po jejich duších, 
bez ohledu na to, jak často Mě urážejí a klamou moje stádo. 

Má láska k lidstvu je úplná. Miluji všechny, včetně těch, kteří páchají ty nejohavnější skutky. 
Tak to bude až do konce. Přijmu jejich duše i v Poslední den, dokud nebudou vyčerpány 
všechny mé snahy je zachránit; pouze ti, kdo poběží do propasti šelmy a Mne odmítnou, 
přestože vědí, jak moc je miluji – budou pro Mne navždy ztracení. 

Milujte vždy ostatní, s chybami a se vším – tak jak Já miluji vás. Když s někým nesouhlasíte, 
vzpomeňte si na moji lásku a zůstaňte zticha. Když někým opovrhujete, vězte, že tato 
nenávist nepochází ode Mne. Když se podíváte na druhé, dívejte se na ně jako mýma očima. 
Ani jednomu z nich byste se neměli vyhnout. Místo toho projevte soucit těm, kteří vás 
rozzlobí, urazí vás nebo vám ublíží, protože jsou milováni Mnou. Pokud Mě milujete, ukážete 
lásku všem, se kterými přijdete do styku. 

Láska je nakažlivá, protože pochází od Boha. Z lásky může vzejít pouze dobro. 

Váš Ježíš 



1020. Lidé, kteří žijí v dnešním světě, se nijak neliší od těch, kteří žili před tisíci 
lety 
Sobota,  11. ledna 2014 v 10:48 
 
Má vroucně milovaná dcero, přeji si, aby svět věděl, jak moc miluji člověka, protože miluji 
dokonce i ty nejprostší, nejztrýzněnější a nejnehodnější. Kdokoli je přesvědčen, že stavím 
jakéhokoli člověka před druhého, Mě nezná. Mohu si oblíbit jisté duše, zvláště vyvolené duše, 
ale nemiluji je více, ani méně, než duše soužených. 

Na každou duši se dívám s láskou ve svém srdci. Lpím na každém z vás, protože jste ode 
Mne – od mého Otce. I když mohu být uražen vaší slabostí a rozzloben vašimi špatnými 
záměry a touhami, má láska k Vám nikdy nezemře. Všichni hříšníci jsou Bohem milováni – 
bez ohledu na to, co udělali. Bůh má nejvyšší moc nad osudem každé duše a tato moc je 
jeho. 

Jedině Já mám právo soudit. Ani jedinému člověku mezi vámi nebylo dáno toto právo. Když 
někdo považuje jiného za provinilého hříchem, může tuto osobu potrestat pouze trestem, 
nikoli smrtí. Žádný člověk, soudce, politický představitel nebo člen mé církve na zemi nemůže 
nikdy odsoudit člověka k smrti kvůli jeho hříchům – bez ohledu na to, jak ohavné mohou být. 
Žádný člověk nemůže odsoudit jiného do pekla, protože když prohlásí duši za zatracenou, 
pak to bude on, kdo bude místo ní zatracen, bez ohledu na to, jak mnoho svatých skutků 
vykonal v mém jménu. 

Kolik jen času ztrácíte vzájemným odsuzováním, místo toho, abyste přijali dar, který vám byl 
dán – dar lásky k sobě navzájem. Milujte dar, který jste všichni dostali od Boha a který máte 
k rozdávání jakkoli chcete – pokud je to podle vůle mého Otce. Přesto tak mnoho těch, kdo 
milují Mě, Ježíše Krista, věří, že bych schválil jakýkoli čin, který podněcuje vzájemnou 
nenávist. Místo toho musíte vědět, že si přeji, abyste jednoduše milovali jeden druhého 
a zůstali pevně věrní Božímu Slovu, které je obsaženo jak ve Starém, tak v Novém zákonu. 

Slovo je věčné – nemění se – nikdy. Lidé, kteří žijí v dnešním světě, se nijak neliší od těch, 
kteří žili před tisíci lety. Možná máte více znalostí a více informací, ale nejste o nic lepší, než 
jakákoli generace, která přišla před vámi. Člověk je smrtelný. Nic se v tomto ohledu nezmění, 
dokud Já vám nepřinesu věčný život. 

Zastavte se a zamyslete se. Mé pokyny jsou stále stejné, jako ty, předané lidstvu během 
mého času na zemi. Jediným rozdílem nyní je, že kvůli pokrokům ve vědě je mnoho lidí 
přesvědčeno, že jsou větší než Bůh. Mnozí z nich tolik věří ve svou nesmrtelnost, že se 
rozhodli nepřijmout, že byli stvořeni Bohem. Mnozí si myslí, že mají moc přepsat Boží 
zákony.  

Mnozí se rozhodli vztyčit novou babylonskou věž, a když tak učiní, půjde k zemi pouze 
jediným mávnutím ruky mého Otce. Pak si člověk uvědomí, že život může existovat pouze 
s Bohem a pro Boha, v souladu s Boží vůlí. Bez Boha není života. 

Váš Ježíš 

1021. Velmi brzy bude peklo oficiálně prohlášeno za místo, které neexistuje 
Neděle, 12. ledna 2014 v 20:28 
 
Má vroucně milovaná dcero, nebýt Mne, Ježíše Krista, kdo v tomto čase mluví k světu, 
mnoho duší by nikdy nevstoupilo do bran ráje. 



Tak mnoho nevděčných duší už neposlouchá mé zákony a vytváří si svá vlastní pojetí, která 
jsou Mi odporná. Pravidla vztahující se k Pravdě byla lidstvu dána jako dar, jako prostředek 
mající člověku umožnit, aby si zasloužil  právo na spásu. Cožpak nevíte, že nemůžete žít 
podle vaší verze Božích zákonů a doufat, že vejdete do ráje? 

Arogance lidí vytlačila ducha pokory. Člověk už neslouží Bohu tak, jak mu to bylo přikázáno. 
Místo toho vytváří ze své vlastní představivosti vidinu něčeho, o čem věří, že je nebe. Dnes 
se žádný z mých služebníků – ustanovených, aby Mi sloužili – už ani nezmíní o existenci 
pekla. Pouhá zmínka slova peklo přivádí mé posvěcené služebníky do rozpaků, neboť mají 
strach z výsměchu, kterému by čelili od světské společnosti, která byla oklamána. Peklo je 
domovem mnoha ubohých duší a jak Mě bolí vidět nic netušící duše, padající do propasti 
hrůzy ve chvíli, kdy vydechnou naposledy. 

Božím dětem musí být nyní řečeno o naléhavé potřebě modlit se za duše, které jsou slepé 
k Pravdě. Velmi brzy bude peklo oficiálně prohlášeno za místo, které neexistuje. Duším 
řeknou, že všem Božím dětem, pokud žijí slušným a důstojným životem – bez ohledu na to, 
zda v Boha věří, nebo ne – bude dán věčný život. Ale to bude lež. Z pekla není návratu. Je 
navěky. 

Mnoho duší, navenek Mě odmítajících, jak v soukromí, tak veřejně, strádá v pekle. Jejich 
hořká lítost je zesílena jejich strašným, bolestným utrpením a nenávistí Satana. Jakmile se 
octnou v pekle, Satan se jim odhalí v celé své ohavné a děsivé podobě a jeho nenávist k nim 
je naplňuje každou vteřinou. Jejich zhnusení z něho, samo o sobě – z té samé šelmy, kterou 
uctívaly během svých životů na zemi – je příčinou velké části jejich bolesti. Ale je to jejich 
oddělení ode Mne a bolest temnoty, kterou zakoušejí, které tvoří největší utrpení. 

Kdokoliv vám v mém jménu říká, že peklo neexistuje, nemá zájem pomáhat vám zachránit 
vaši duši. Jste-li přesvědčeni, že peklo neexistuje, pak budete chybně předpokládat, že hřích 
je bezvýznamný. 

Nemůžete Mi sloužit, věříte-li, že hřích neexistuje. Nemůžete žít úžasným životem v ráji, 
neprosíte-li Mě, abych vám odpustil vaše hříchy. To je jádro nového učení, které bude brzy 
zavedeno, které budete přinuceni spolknout. Stane se to, až jeho lstí zanedbáte přípravu své 
duše na Velký den Pána, až přijdu, abych si vás vyžádal jako mé vlastnictví. 

Říkám vám to, abych vás varoval, ne abych vás strašil. Úpěnlivě vás prosím, abyste přijali 
hřích jako část vašich životů, ale naléhám na vás, abyste se neustále vyhýbali sedmi 
smrtelným hříchům, neboť uděláte-li to, budete v mé přízni. Musíte stále vyznávat své 
hříchy. Dělejte to denně. Mluvte ke Mně a proste Mě, abych vám odpustil. Vy, kdo nemůžete 
přijímat svátost zpovědi – co následujete mnohé víry a náboženství – potom musíte přijmout 
dar plnomocných odpustků, který jsem vám dal. (*) 

Starejte se o svou duši, neboť je to vaše duše, která bude žít navěky. Budete žít navěky 
pouze na jednom ze dvou míst – v pekle, nebo mém království. 

Váš Ježíš 

(*) Modlitba modlitební kampaně 24 – poznámka překladatele. 

1022. Bůh Otec: Přijdu shromáždit věřící. Můj čas nastane brzy, jelikož 
milosrdenství mého Syna je již téměř u vás  
Pondělí, 13. ledna 2014 v 16:56 
 
Jsem Bůh Otec. Jsem, Který Jsem. Jsem váš Stvořitel – Alfa a Omega. 



Má nejdražší dcero, naslouchej Mi, jelikož oznamuji svůj zásah k zabránění zničení lidské 
rasy. 

Když neslyšíte zlo – neznamená to, že neexistuje. Plánuje se strašlivý čin k vyvolání války 
s jediným cílem zahubit největší možný počet lidí. Lidská schopnost učinit zlé skutky Mým 
dětem, nebyla nikdy větší. Lidská dovednost vyrábět technologie nebyla nikdy dokonalejší, 
ale tato znalost je v širokém měřítku zneužívána a plány k ovládnutí všech oblastí vašich 
životů jsou již v pokročilém stadiu. 

Oni, moji nepřátelé, chtějí kontrolovat, co jíte, pijete a vše, co děláte pro šíření Pravdy, 
kterou jsem vám dal. Neustanou až do dne, kdy budou ovládat vaše země, finance a zdraví.  
Zatímco tyto plány se stávají zřejmými, ovládnou také všechna náboženství. Protože tak 
mnoho lidí nevěří v mou existenci, bude jen málo odporu proti jejich úskočným plánům, jak 
Mi ukrást duše. 

Věří-li člověk, že může vzdorovat Bohu, pak opravdu neví, kdo jsem. Neví-li, kdo jsem, 
potom neví nic. Jeho srdce ztvrdlo, jeho intelekt se otupil a jeho duše ztěžkla. 

Kdo se ode Mne vzdaluje, je ztracen. Kdo bojuje proti Mně se záměrem krást duše mých 
dětí, je pro Mne mrtev a jeho osud je zpečetěn. 

Nyní zasáhnu k zastavení tohoto děsivého, strašného zvěrstva, než ho spáchají. Potom, 
až to udělám, otevřu vám oči, pohnu vám srdcem a naplním vás údivem.  Brzy odhalím 
Pravdu, protože tak mnozí už v ni nevěří. 

Jsem vše, co je a bude. Jsem váš Otec, vševědoucí, vševidoucí, bezmezná láska 
a milosrdenství. Přijdu shromáždit věřící. Můj čas nastane brzy, jelikož milosrdenství 
mého Syna je již téměř u vás. 

Váš milovaný Otec 
Bůh Nejvyšší 
 
1023. Drží-li se má církev Božího Slova, musíte zůstat poslušní mé církvi 
Úterý, 14. ledna 2014 v 16:53 
 
Má vroucně milovaná dcero, říkají-li moji služebníci, moji následovníci a všichni, kdo 
prohlašují, že jsou ode Mne, že Mě milují, znamená to dvě věci. Milují Mě, protože přijímají 
mé Slovo a uctívají Mě vyznáváním Pravdy.  

Milujete-li Mne, musíte zůstat věrní mému svatému Slovu. To znamená být poslušný mého 
Slova ve všech věcech, vztahujících se k Pravdě. Když vyznáváte Pravdu mého Slova jako 
moji posvěcení služebníci, musíte zůstat poslušní Božímu Slovu. 

Drží-li se má církev Božího Slova, musíte zůstat poslušní mé církvi. Ale až přijdou dny, kdy 
představitelé mé církve už nebudou hlásat Pravdu, pak musíte zůstat poslušní jen Mně. 
Neboť Já jsem církev. Beze Mne, vašeho Ježíše, není církve. 

Je-li s mým Slovem manipulováno, a pak upraveno, nebude už mým Slovem. Můžete být 
poslušní jen Pravdě Božího Slova. Pokud budete následovat nové, lidmi vytvořené učení, 
kterým bude nahrazeno mé svaté Slovo v mých církvích celého světa, pak ti, kdo jsou 
zodpovědní za tuto svatokrádež, Mě zapřou. Zůstaňte poslušní jen těm, kdo hlásají Boží 
Slovo, neboť není-li to mé Slovo, potom – není od Boha. 



Boží Slovo je nedotknutelné. Nesmí nikdy být nikým změněno. Poslušnost mé církvi je 
důležitá. Poslušnost Božímu Slovu je to, co určuje, jste-li křesťan. Den, kdy nahradíte Boží 
Slovo lidmi vytvořenou náhražkou, je dnem, kdy budete neposlušní Božího Slova. 

V mých očích můžete zůstat poslušní mé církvi na zemi jen tehdy, je-li prosazována Pravda. 
Nesmíte se nikdy bát hlásat Pravdu, protože jen Pravda vás osvobodí. 

Váš Ježíš 

1024. Tato nová a rychle vytvořená hierarchie ovládne moji církev 
Čtvrtek, 16. ledna 2014 v 19:41 
 
Má vroucně milovaná dcero, Pravda rozděluje. Vždy to dělala. Když jeden člověk říká, že zná 
pravdu, jiný ji popře. Ale pochází-li Pravda z Božího Slova, vyvolá největší rozdělení. Mnozí se 
Pravdy bojí, protože není vždy příjemná, a přesto byste bez Pravdy žili v popírání. Žijete-li 
v popírání Božího Slova, nenajdete nikdy pravý pokoj ve svých srdcích. 

Znáte-li Pravdu obsaženou v Knize mého Otce, pak znáte cestu Pána a musíte jít touto 
cestou až do posledního výdechu. Neodchylujte se od ní. Ale pokud se s mým Slovem 
manipuluje, přepisuje se a boří, jistě byste je nikdy nepřijali. To je správně. Až vám však 
z nejvyšších míst mých církví budou představena nová učení, odlišná od mého svatého 
Slova, co potom budete dělat? 

Přijmete lež místo Pravdy? Přijmete učení, které bude v mých očích rouhavé? 

Odpověď musí být – ne. Nesmíte nikdy popřít mé Slovo – kvůli nikomu. Nikdo, i kdyby byl 
oděn do oděvů elity hierarchie mé církve, žebrák, král, nebo princ – kdokoliv, kdo požaduje,  
abyste přijali nové učení vztahující se k mému Slovu, nepřichází ode Mne. 

Má církev je nenápadně bourána zevnitř a každá část je rozebírána. Tím, jak jsou její stupně 
strhávány a věrní služebníci likvidováni – poté považováni za nepotřebné – bude vyklizena 
cesta ke hlásání učení z pekla. 

Běda kněžím, biskupům, kardinálům, kteří se opováží bránit Slovo Boží, neboť ti budou trpět 
nejvíce. Zatímco někteří budou exkomunikováni a obviněni z kacířství, třebaže se jen budou 
zastávat pravého Božího Slova – ostatní budou příliš slabí. Mnozí ubozí posvěcení služebníci 
budou pod nátlakem k odsouzení Božích zákonů. Nepřistoupí-li na přijetí lživého učení, budou 
předhozeni vlkům. Ti, jejichž víra bude již oslabena, kteří milují světské věci a mají silnou 
ctižádost ve svých duších, budou první v řadě, aby přísahali věrnost novému "závazku". 

Tato nová a rychle vytvořená hierarchie ovládne mou církev. Vyhlásí lži ve jménu Boha a 
vezme s sebou mnoho nevinných duší věřících. Nevědomým církevním shromážděním bude 
nabídnut otrávený kalich naplněný ničím – jen chlebem. Svatá eucharistie už nebude sytit 
jejich duše. Brzy budou syceni promluvami, které budou výsměchem Božímu Slovu, až budou 
lidská práva prohlášena nejdůležitějším učením. A potom vyhlásí největší kacířství, že lidem 
bude dán věčný život, ať už litují svých hříchů, nebo ne. Takto zničí duše miliónů. 

Zatímco budou pokračovat v rozebírání mé církve zevnitř, moji oddaní kněží a věrní stoupenci 
zbudují znovu mou církev, cihlu po cihle. Jak vidíte, má církev nemůže nikdy zahynout, 
protože to nedovolím. 

Všichni kněží, biskupové a kardinálové, kteří budou zbaveni úřadu a zůstanou Mi věrní, 
neopustí nikdy spravedlivé, nebo mé následovníky, požehnané darem moudrosti. Potom, 
co falešné vědění bude plnit srdce slabých služebníků v mé církvi, dar Ducha Svatého osvítí 



duše nejen mé zbylé církve, ale poskytne Světlo všem, jejichž jména budou v Knize živých, 
až k mým dveřím.  

Dosud nikdy nebyli moji stoupenci zkoušeni způsobem, jakým budou zkoušeni v budoucnosti. 
Bude jim dána Boží pomoc, aby jim umožnila udržet Boží Světlo zářící ve světě, který se bude 
pomalu a bolestně nořit do temnoty, způsobené příchodem nepřítele, antikrista. 

Váš Ježíš 

1025. Každé slovo, které vyslovíš v této misi, pochází ode Mne. Každý čin, který 
uděláš, pochází ode Mne. 
Pátek, 17. ledna 2014 v 00:20 
 
Má vroucně milovaná dcero, buď klidná pokaždé, když čelíš mnoha překážkám, s nimiž se ty 
a všichni moji následovníci každý den setkáváte v této práci pro záchranu duší. 

Měj stále na paměti, že Satan nepřestane soužit tuto i jiné mise, které jsou pravé, protože 
vycházejí od Boha. Pravé mise, kterým žehnám dnes, i ty, jimž jsem žehnal po staletí, vždy 
trpěly kvůli odporu, se kterým se potkaly. 

Jen mise, které skutečně pocházejí od Boha, přitahují takovou nenávist. Jen praví proroci 
přitahují nenávist. Mojžíš, Eliáš, Noe a Jan Křtitel a jiní jako oni přitahovali nenávist kvůli 
Satanovu vlivu na slabé duše. Pouze Já, Ježíš Kristus, jediný ze stovek proroků, během času 
mého pobytu na zemi, jsem vzbudil takovou nenávist, jakou si na Mne vylili. A teď právě ty, 
můj poslední prorok, vyvoláš takovou nenávist, již dlouho neviděnou – přestože i jiní, 
podobně jako ty, v nedávné době trpěli. 

Budeš-li muset ve jménu Boha snášet protivenství, potom věz, že bude toho nejhoršího 
druhu, když Nejsvětější Trojice předkládá lidstvu Slovo skrze proroka. Jen s Božím přispěním 
bude ti dáno, abys v hrůze neutekla. Můj Otec tě ochraňuje, má maličká, a tak si vždy musíš 
razit cestu vpřed ve vědomí, že On touží po duších – pro každé slovo, které vychází z tvých 
úst, pro každé slovo, napsané tvou rukou a pro každou duši, kterou se snažíš dosáhnout. 
Všechno toto utrpení Mi přinese více duší. 

Buď si jistá, že čas k mému návratu, abych si vyžádal můj trůn, je blízko a jak se ten Den 
blíží, bude použita kdejaká taktika, abys v této misi klopýtla. Svrhnou na tebe všemožnou lež, 
hodí každý kámen, tvým údělem bude veškeré trápení a kdekterý nepřítel Boží bude na tvých 
cestách, kamkoliv se obrátíš. Ale jako Vykupitel lidstva zajistím, že každé trní bude pečlivě 
odstraněno, každý kámen hozen stranou, každá cesta vyčištěna, abys  úspěšně přinesla mé 
Slovo světu v čase, kdy budu prakticky zapomenut. 

Kráčím s tebou, má dcero. Kladu ti svou paži na levé rameno na ochranu před zlem a 
provedu tě všemi cestami. Každé slovo, které vyslovíš na této misi, pochází ode Mne. Každý 
skutek, který učiníš, pochází ode Mne. Každé utrpení, které snášíš, je moje. Tvá vůle je moje, 
neboť jsi Mi ji odevzdala a Já nyní sídlím zcela v tobě. Když ti ublíží, urazí Mne. Když tě 
zesměšňují, popírají Pravdu. Když popírají Slovo, popírají Mne, ale když přijímají mé Slovo, 
dávané tobě, stávají se částí Mne, a tak jim také bude dána má ochrana. 

Jdi, má dcero, a nedělej si žádné starosti, projevují-li ti nenávist ve tvém poslání, protože ty 
i všichni, kdo slyší mé volání, pak už nebudou na pochybách, kdo je ten, kterému odporují. 
Nejsi to ty, ale Já, Ježíš Kristus, koho odstrkují. Když jsi pro Mne, se Mnou, ve Mně, a říkáš 
mé Slovo – jsi pravým Božím dítětem. 

Váš Ježíš 



1026. Kdo z vás by byl dost silný na to, aby přijal můj kalich utrpení se vším, 
co s sebou přináší? 
Neděle, 19. ledna 2014 v 14:35 
 
Má vroucně milovaná dcero, kdo z vás, jenž o sobě tvrdí, že je můj svatý následovník, 
a chlubí se tím, by pozvedl můj kalich?  

Kdo z vás by byl dost silný na to, aby přijal můj kalich utrpení se vším, co s sebou přináší? 
Odpověď je – velmi málo z vás. A přesto se cítíte v právu, když Mě bičujete v mých 
vybraných duších, které můj kalich ochotně přijaly. 

Vybrané duše, vizionáři, proroci a vidoucí přijímají můj kalich, protože Mi dávají svou 
svobodnou vůli za mých podmínek – ne za svých vlastních. Prohlašujete-li se za všeznalé 
a dobře obeznámené s mým svatým Slovem a nepřijímáte utrpení, které nesou moji ubozí 
pronásledovaní proroci, pak Mě neznáte. Když Mě neznáte, nemůžete Mě opravdu milovat. 
Když Mě nemilujete, pak nemůžete šířit Pravdu. Místo toho si vybíráte části v mých svatých 
evangeliích, které se vám hodí, a pak je použijete jako hůl, kterou bijete mé proroky 
a všechny vybrané duše, které nesou můj strastiplný kříž. 

Šlapete-li po jiných duších, jednáte-li s nimi krutě v mém jménu, byli jste zasaženi nenávistí. 
Nenávist pochází od Satana. Není ode Mne. Až přijdete přede Mne během Varování – 
osvícení svědomí – ukážu vám, jak jste Mě urazili. I přesto mnozí z vás, vinni překroucením 
mého Slova lásky do slov nenávisti proti mým prorokům, budou stát vzdorovitě přede Mnou. 
Neboť jste tak nadutí sebeláskou a pýchou, že i Já, Ježíš Kristus, shledám těžkým vás k sobě 
přitáhnout. 

Nenávist k druhým vás odděluje ode Mne. 

Váš Ježíš 

1027. Matka Spásy: Tento poslední Medailon, který jsem vám přinesla 
prostřednictvím Božího milosrdenství, přitáhne miliardy lidí k věčnému životu 
Pondělí, 20. ledna 2014 v 12:09 
 
Mé drahé dítě, Bůh chce zachránit každého jednotlivého člověka, každé víry, stejně jako ty, 
kdo popírají jeho existenci a existenci jeho Syna, Ježíše Krista. To je důvod, proč lidé 
každého věku, každé kultury, každého vyznání musí obdržet Medailon Spásy. 

Každé osobě, která dostane Medailon, i když nebude možné ho požehnat, bude dán 
mimořádný dar. Brzy potom jim Bůh vštípí milost, vhled do jejich vlastní bezmoci a povědomí 
o všemocné Boží lásce. Osvítí dokonce i nejtvrdohlavější z duší a ty, mající srdce z kamene. 
Brzy budou hledat Pravdu a pak budou s naléhavou prosbou volat k Bohu, aby ulehčil jejich 
srdcím a naplnil je svým velkým milosrdenstvím. 

Neodmítejte tento dar Medailonu Spásy, protože tento poslední medailon, který jsem vám 
přinesla prostřednictvím Božího milosrdenství, přitáhne miliardy duší k věčnému životu. Když 
mně můj Otec dal pokyny, abych nabídla světu nejsvětější růženec, a to sv. Dominiku, mnozí 
jej odmítli. Dělají to ještě dnes, neboť si myslí, že byl vytvořen mnou. Byl mi dán proto, aby 
se všichni, kdo se jej modlí, mohli chránit před Zlým. Je to na mou přímluvu, že duším jsou 
odkázány mimořádné milosti a ochrana proti vlivu Zlého. 

Neudělejte tu chybu, že Medailonek odmítnete, protože je určen celému světu a je s ním 
spojeno mnoho zázraků. Ti kdo jej odmítnou, nebo se pokusí bránit druhým v jeho přijetí, 
se zřeknou spásy – zejména ateisté, kteří Boží zásah nejvíce potřebují. Tyto lidi, kteří 



odmítají Boha, musíte stále pokládat před trůn mého Otce a snažně prosit o milosrdenství 
pro jejich duše. 

Prosím, postarejte se, aby Medailon Spásy dostalo co nejvíce lidí. 

Vaše milovaná Matka 
Matka Spásy 
 
1028. Bůh Otec: Svobodná vůle, daná lidstvu, způsobila, že se Mi mnoho mých 
dětí vzdálilo 
Úterý, 21. ledna 2014 v 15:44 
 
Má nejdražší dcero, má vůle se stane, neboť čas svobodné volby lidí jednat podle svých 
vlastních přání, se chýlí ke konci. 

Dal jsem lidem svobodnou vůli. Je to dar. Zanechal jsem tento dar, spolu s mnoha ostatními, 
svým dětem. I když si vybraly řídit se svou vlastní vůlí spíše než tím, co jsem si pro ně přál, 
stále respektuji jejich svobodnou vůli. 

Miluji své děti bezpodmínečně. Nikdy bych nedokázal nemilovat je, přestože Mě tolika 
způsoby urážejí. Svobodná vůle, daná lidem, způsobila, že se Mi mnoho mých dětí vzdálilo za 
třpytnými sliby, jimiž jsou denně pokoušeni touhami po kráse, bohatství, slávě a moci a které 
je ode Mne odvádějí. 

Já jsem jejich útočiště, ale nerozumějí tomu. Ve Mně najdou počátek i konec všeho, co jim 
může přinést potěšení, pokoj a lásku. 

Jelikož svobodou vůli, kterou jsem lidem dal, Zlý zneužil, aby je svedl, vezmu všechny 
hříšníky zpět do svého království, až poznají, že vše, co hledali v touze po pokoji, je nemohlo 
naplnit. Už blízko je čas, kdy mé království bude dokončeno. Duše pocítí – to vám slibuji – 
nutkání přiběhnout ke Mně, svému milovanému Otci, až ten čas přijde. Pak shodí pavučiny ze 
svých očí, ztvrdlé ulity ze srdcí a temnotu z duší, a vyhledají Mě. 

Mé děti, vždy důvěřujte mé velké lásce ke každému z vás, neboť jak by tomu mohlo být 
jinak?  Jste moji, jako mé tělo, část mého srdce. Odstrčit vás, vyhnat vás, by bylo, jako 
kdybych ztratil kus sebe samého. Až tedy budu naposledy volat, po všech opatřeních 
k získání vašich srdcí – spěchejte. Budu čekat. Uchopím vás a vnesu do svého svatého 
království, pryč od všeho zla. 

V ten den zapomenete svou vůli a budete propojeni s mojí, protože už vám nebude k užitku, 
nebude vás vůbec zajímat, neboť až přijdete domů, ke Mně, budeme spojeni jako jeden. 

Váš milovaný Otec 
Bůh Nejvyšší 
 
1029. Matka Spásy: Tato zjevení začnou letos na jaře, jak mi uložil můj Syn 
Pátek, 24. ledna 2014 v 20:05 
 
Mé drahé dítě, nechť je známo, že se ještě jednou zjevím ve všech mariánských jeskyních, 
které byly uznány církví mého Syna v běhu staletí. 

Dám se poznat na svatých místech, kterými jsou Lurdy, Fatima, La Salette a Guadaloupe. 
Zjevím se i v Garabandalu. Tato zjevení začnou letos na jaře, jak mi uložil můj Syn. 



Vyvolené duše mě uvidí se sluncem za mojí hlavou. Dvanáct hvězd bude obepínat a proplétat 
trnovou korunu, kterou nesl můj Syn během svého ukřižování, vloženou na mou hlavu, jako 
znamení všem k následování mého příkladu. Mou úlohou je vést všechny Boží děti cestou 
Pravdy až k mému Synu. 

Až se tato zjevení uskuteční, nebude už pochyb, zvláště mezi těmi, kdo mě uctívají, že 
mluvím Pravdu, když říkám, že již brzy poslední cestou, kterou v tomto konci časů dojdete 
k mému Synu, bude cesta Knihy Pravdy. 

Budete-li následovat mě, svou Matku, vezmu vás a povedu k mému Synu. Můj Syn přislíbil 
mnoho zázraků, aby vám mohl otevřít oči k proroctvím, která dal světu prostřednictvím mé 
vlastní mise. Mnozí neberou, že jsem se objevovala na těchto zvláštních místech zjevení 
a nepřipouštějí jejich význam ke spáse duší. 

Až se na těchto místech zjevím naposledy a představím se jako Matka Spásy, podle toho 
poznáte, že tato mise je mou poslední a že všechna zjevení vedou k tomuto závěrečnému, 
aby přinesla světu spásu, která je přirozeným právem každé osoby. 

Radujte se, neboť tyto dny jsou blízko, a až uslyšíte o těchto věcech, pak vězte, že toto 
proroctví, až se vyplní, může pocházet jen ode mne, vaší milované Matky, Matky Spásy, 
Matky Boží. 

Vaše milovaná Matka 
Matka Spásy 
 
1030. Úloha mé Matky jako Spoluvykupitelky bude konečně dobře a  opravdu 
pochopena 
Pátek, 24. ledna 2014 v 20:19 
 
Má vroucně milovaná dcero, až se má Matka naposledy zjeví všude v místech mariánských 
zjevení, musíte vědět, že svět se obrátí a poběží konečně ke Mně. Prostřednictvím mé 
milované Matky tak bude ke Mně přivedeno více duší. Její úlohou bylo vždy sloužit Mně pro 
dobro lidí. A nyní, úloha mé Matky jako Spoluvykupitelky bude konečně dobře a opravdu 
pochopena. 

Každé duší dám příležitost být svědkem mého mocného zásahu, abych je mohl obrátit. Skrze 
obrácení mohu zachránit milióny. Dal jsem slib spásy a naplnil ho svou smrtí na kříži.  Nyní 
shromáždím duše, přitáhnu si je k sobě touto misí a všude rozšířím Pravdu mého Slova. 

Těm, kterým nikdy nebyla Pravda dána, bude představena úplně poprvé. Těm, kterým 
Pravda byla dána, ale zapomněli ji, bude připomenut můj slib. Ti, kdo Pravdu znají, ale 
změnili ji podle svých přání, budou upozorněni, že Pravda může být jen jedna. 

Přináším lidem Pravdu v čase zmatení jejich myslí, duší rozervaných pochybnostmi – Já však 
zmírním jejich obavy. Jedině Já, Ježíš Kristus, jejich Spasitel, mám moc tak zasáhnout. Jen Já 
mám tu moc přinést jim pokoj a dát jim spásu, která jim právem náleží. 

Všechny prvky této mise spolu vytvářejí určitý vzor. Poté, co se různé částečky sestaví 
dohromady jako dílky skládanky, až všechny dílky začnou splývat, se výsledný obraz stane 
jasným. Pak objevíte moji všudypřítomnost – spojenou s každou pravou svatou misí, světu 
danou mým Otcem, až bude nakonec celá Pravda jasná všem. 

Můj Otec slíbil, že světu odhalí Pravdu skrze Knihu Pravdy, jak předpověděl prorokům 
Danielovi a Janu Evangelistovi. Můj Otec vám nyní, v tomto čase, přináší Pravdu, ale činí tak 
kousek po kousku, pozvolna, dokud poslední část nevytvoří celek. Teprve potom bude Kniha 



Pravdy dávat smysl. Teprve potom budou překonány poslední překážky, kdy většina lidstva 
bude zpívat a radovat se v očekávání mého Druhého příchodu. Teprve až má mise bude 
dokončena, bude světu oznámen Velký den. 

Jděte v pokoji a vězte, že vložíte-li veškerou svou důvěru ve Mne, že budu moci dokončit 
poslední část smlouvy mého Otce a vzít vás do říše jeho všemocného království. 

Váš Ježíš 

1031. Plán na odstranění všeho, co souvisí se Mnou, byl zahájen 
Neděle, 26. ledna 2014 v 15:00 
 
Má vroucně milovaná dcero, nedej se nikdy ovlivnit názory lidí s hořkostí v srdci vůči tomuto 
dílu, k nerozhodnosti v mé misi za duše. 

Co záleží na tom, zavrhují-li tebe i mé věrné duše, odmítající odchýlit se od Božího Slova? 
Či záleží na tom, zda vámi pohrdají nebo ne? Jejich lidské názory, popírající Slovo, jsou bez 
vlivu na vaše úsilí o věčnou spásu. Když Mě velebíte a ctíte mé Boží Slovo, budete pokoušeni 
ze všech stran, abyste se ode Mne odvrátili. 

Tak mnozí budou odmítat tuto misi, dokud jim strašná pravda nezačne svítat, až budou 
svědky rouhání, které pořine z úst falešného proroka. Pokud se někdo, kdo popírá existenci 
Svaté Trojice, opovažuje nosit roucho velekněze pod střechou mé církve, a pak se snaží 
přesvědčit vás, že co jste dosud znali jako pravdu, už neplatí, pak budete vědět, že duch zla 
pohltil mou církev zevnitř. 

Až budete obklopeni novými ideologiemi, novým učením a až vám řeknou, že lidská rasa si 
v současnosti vyžaduje tyto změny, bude to čas, kdy se na Boží přání už nebude reagovat. 
Místo toho, až lidmi vymyšlená učení, plná omylů a nedostatků, vyhlásí, že hřích už 
neexistuje, bude pro Mne blízko čas ke zničení mých nepřátel, jak bylo předpověděno. 

Mnohem víc se vás probere k Pravdě a strašlivé potupě, která bude vržena na Mne, Ježíše 
Krista, v mé církvi na zemi. Věrní služebníci poznají hanebnost, a pak mnozí z nich uprchnou. 
Ale až přijde čas a až tato volba bude postavena před vás všechny, mnozí, žel, Mě opustí a 
přijmou účast na pohanských praktikách. 

Plán na odstranění všeho, co souvisí se Mnou, byl zahájen. Pravda mého Slova bude 
vypuzena z vašich ústav, škol, dokud nakonec nebude odsouzena v mé vlastní církvi. Vy, kdo 
věříte, že se to nikdy nemůže stát – že Bůh by nikdy nepřipustil takové věci – se mýlíte. Tyto 
ukrutnosti byly dovoleny při konečné očistě lidí před mým Druhým příchodem. Nezůstanete-li 
bdělí, bez ohledu na to, jak moc Mě milujete, budete vedeni k účasti na řadě obřadů, které 
nebudou vzdávat poctu Bohu. Neuctívají-li Mne, pak se musíte sami sebe tázat, proč je tomu 
tak. Proč byly tyto změny učiněny, a proč tak náhle? Odpověď je: čas – neboť ho málo 
zbývá. 

Zápas o získání duší povede na obou stranách k zuřivé bitvě. Jedna strana vás bude 
přesvědčovat, abyste odmítli Boží Slovo ve prospěch ohavných praktik, které budou 
zbožňovat Satana. Oklamou dokonce i ty, kteří se dobře vyznají v mém Slovu, tak lstivě 
bude představena jejich věc, aby Mě odstranili z mé církve. Druhá strana bude trpět, kvůli 
své věrnosti, ne právě k těmto poselstvím samotným, ale k pravému Božímu Slovu, danému 
světu v Knize mého Otce. 

Váš Ježíš 



1032. Bůh Otec: Velmi dlouho jsem trpělivě čekal, abych shromáždil své děti do 
mé svaté vůle 
Pondělí, 27. ledna 2014 v 17:18. 
 
Moje nejdražší dcero, jak jen se bojíte, když to není třeba! Když dávám světu dar tohoto 
významu, činím tak z pocitu povinnosti, zrozeného z mé velké lásky ke všem mým dětem. 

Varuji vás k vaší ochraně. Odhaluji vám část sebe v každém jednotlivém poselství, které 
vám dávám pro svět. Tobě, má dcero, zjevuji svou touhu po sblížení s mými dětmi. Dávám 
ti najevo svůj soucit, radost, nesouhlas, hněv, svou lásku i milosrdenství. Tak proč se Mě 
obáváte, když se k vám vztahuji? Nesmíte mít obavy z Otce, milujícího své potomky a 
zvláště hříšníky, kteří otevřeně kašlou na všechny zákony ode Mne, jimiž vábím lidstvo 
ke své něžnosti. 

Děti, buďte připravené přijmout mé velké milosrdenství. S otevřeným srdcem přivítejte Mě, 
svého milovaného Otce. Připravte se k mému uvítání a volejte ke Mně pokaždé, když se 
strach vplíží do vašich myšlenek, když se snažíte sžít se zásadami těchto poselství. Tato 
poselství jsou jedinečná. Jsou předávána světu Nejsvětější Trojicí. Mám je za nejdůležitější 
misi na zemi od doby, kdy jsem poslal svého jediného Syna, aby vás vykoupil. 

Toto mé Slovo by mělo být přijato s laskavým a vděčným srdcem.  Važte si mých Slov. 
Smiřte se s vědomím, že všechno, co je, zůstává a vždy zůstane pod mou kontrolou. Já jsem 
vše, co je a co bude. Všechna rozhodnutí vztahující se k budoucnosti lidstva a osudu světa, 
spočívají na Mně. Děti, nikdy bych vás záměrně nestrašil. Co udělám, je, že vás připravím na 
své nové království, abyste zvládli do něho vstoupit – až všechna bolest a zármutek už 
nebude. 

Buďte v pokoji, mé nádherné, vytoužené děti. Jste pro Mne vším. Myslím tím vás všechny. 
Všechny hříšníky. Všechny, kteří Mě neuznáváte. Všechny, kdo zbožňujete Satana. Všechny 
mé věrné děti. Všechny, jejichž duše byly ukradeny. Patříte jen Mně. Nenechám ani jedinou 
duši, aby zůstala nepovšimnuta v tomto mém posledním pokusu připravit svět na Druhý 
příchod mého milovaného Syna. 

Ani jeden z vás nebude ponechán nedotčen rukou mého milosrdenství. Dovolte Mi otevřít 
vaše srdce, abych vás svou rukou požehnal. 

Řekněte Mi: 

 "Nejdražší Otče, vztáhni ruku a dotkni se mého těla a duše svou rukou milosrdenství. 
Amen."  

Okamžitě odpovím na vaše volání. 

Jděte vpřed, moji maličcí a buďte v pokoji, neboť můj zásah bude vaší zachraňující milostí, 
bez ohledu na to, jak těžké bude období, které přichází. Budu s láskou v srdci čekat 
s otevřením dveří do mého Nového ráje, jakmile vás vyzvu, abyste přišli ke Mně, svému Otci. 

Velmi dlouho jsem trpělivě čekal, abych shromáždil své děti znovu do mé svaté vůle. Ten den 
je blízko a mé srdce se raduje v očekávání chvíle, kdy člověk přijde zpátky na své 
právoplatné místo vedle Mne. 

Váš milující Otec 
Bůh Nejvyšší 
 



1033. Dnes už méně lidí než kdy jindy věří ve Slovo Boží 
Úterý, 28. ledna 2014 v 23:15 

Má vroucně milovaná dcero, ať nikdo nepochybuje, že by nemohl najít Pravdu v Knize mého 
Otce, nejsvětější Bibli. Slovo tam je, aby je všichni viděli, jak tomu bylo po staletí. Bible svatá 
obsahuje Pravdu, a vše, co se od lidí očekává, je odhaleno na jejích stránkách. 

Všechno, co vyšlo z úst proroků a mých učedníků, vedených Duchem Svatým, je v ní. Pravdu 
obsahuje Slovo – jimž je – Kniha Mého Otce. Tak proč člověk zpochybňuje platnost Slova? 
Vše, co bylo člověku dáno kvůli jeho duši, lze nalézt v Bibli. 

Pravdu duše vstřebávají různě. Ty pokorné, které přijímají Boží Slovo, je nezpochybňují. Jiní 
je vezmou a vyřazují z něj části, až se Pravdě více nepodobá. Pak jsou ti, kteří Pravdu nikdy 
nepřijmou, protože je moc nezajímá. Považují Pravdu, obsaženou v Bibli svaté, za nic víc, než 
folklor. 

Dnes už méně lidí než kdy jindy věří ve Slovo Boží. Ti, kdo věří, si z ní vyberou jen části, 
které se zamlouvají jejich vlastnímu životnímu stylu a vzdálí se od Božích zákonů, k nimž 
necítí žádný vztah. Dnešní Pravda, jak se učí, je pouhým stínem té, která je obsažena v Bibli. 

Mluvím k vám nyní o Pravdě ze tří důvodů. Prvním je připomenout vám Slovo Pravdy – které 
je obsaženo v Knize mého Otce. Druhým je zdůraznit skutečnost, že nemůžete přepisovat 
Boží Slovo. Tím třetím je to, že mohu živit Boží děti Slovem Božím v čase, kdy vám bude brzy 
odepřeno. Činím to nyní prostřednictvím Knihy Pravdy, slíbenou vám proroky. Jestli vám 
Pravda nesedí, pak nepřijímáte Boží Slovo. Nepřijímáte-li Boží Slovo, pak vás nemohu vzít do 
mého nového království a přinést vám spásu, kterou jsem vám slíbil, když jsem zemřel pro 
vaše hříchy na kříži. 

Váš Ježíš 

1034. Musím zasáhnout, abych zachránil lidstvo před sebezničením dříve, než 
přijde Velký den Pána 
Středa, 29. ledna 2014 v 15:00 
 
Má vroucně milovaná dcero, neplačte nad sebou, ale nade Mnou, vaším Ježíšem, jenž 
prolévá slzy a trpí kvůli rychlosti, s jakou lidská rasa klesá do zvrácených a hříšných životů. 

Protože mé Slovo bylo odmítáno tak mnoha lidmi, a tak dlouho, mnozí už nemají žádný směr, 
nebo povědomí, pokud jde o volby, které dělají ve svých životech. Duše, které se odchýlily 
daleko od Pravdy, se nechají vést jen svými vlastními touhami a sobectvím. Posedlost sebou 
samým, sexuální nemravnost, sebestřednost a vyhledávání materiálních statků pustoší jejich 
duše. Nic je nemůže ani nebude moci uspokojit. Když dosáhli hlubin hříchu, pak aktivně 
vyhledávají duše ostatních, aby je polapili. To proto, že Satan pohltil jejich duše do té míry, 
že je používá, aby přitáhli jiné duše do jeho hnusné pasti. 

Morálka lidstva poklesla do takových hlubin, že duch zla každý den uchvacuje milióny duší. 
Ach, jak má bolest vzrostla a kolik práce je třeba k vymýcení takové nákazy. Přichází čas, 
kdy jen jedné třetině lidské rasy bude dána milost rozlišit rozdíl mezi dobrem a zlem. 

Ti, kdo vítají zlo v jakékoliv podobě, je budou předkládat jako dobrou věc. Brzy to bude chtít 
velmi odvážného člověka k prohlášení: „To je špatné!“, aniž by byl démonizován 
a v opovržení za to, co bude bráno jako nepřiměřené odsouzení. 



Ach, jak jen Boží děti klesnou. Duší se zatvrzelým srdcem, s nenávistí k druhým, 
neschopností soucitu, chamtivostí a touze po násilí, velmi přibývá. Svět je bude obdivovat, 
přestože před desítkami let by se jich obával. Proto musím zasáhnout, abych zachránil lidstvo 
před sebezničením dříve, než přijde Velký den Pána. 

Satanův plán je zničit tolik duší, kolik je možné. Mým plánem je zastavit tuto nákazu 
a nebudu váhat poskytnout nezbytná znamení, aby vás probudila k Boží lásce a potřebě se 
náležitě připravit na svět, který přichází. 

Neodmítejte nikdy Boží ruku. Neignorujte nikdy Slovo Boží, neboť bez nich nejste nic. 

Váš Ježíš 

1035. Matka Spásy: Pamatujte, že Satan si oškliví tuto misi, protože kvůli ní ztratí 
miliardy duší 
Pátek, 31. ledna 2014 v 15:27 
 
Mé drahé děti, nenechejte kvůli nenávisti k této misi soužit svá srdce. Místo toho skloňte 
hlavy v díkůvzdání za dar Knihy Pravdy v těchto těžkých časech země. 

Můj milovaný Syn, Ježíš Kristus, byl soužen, opovrhován a bylo Mu spíláno během jeho mise, 
kdy kázal Pravdu během času svého pobytu na zemi. Ti, kdo znali Boží Slovo, odmítli uznat 
zaslíbeného Mesiáše, když stál před nimi. Jeho Slova byla rozškubána na kousky, ale přesto 
nebyla ignorována. Když Bůh mluví skrze své proroky, a v případě mého Syna – pravého 
Mesiáše – je pro lidi nemožné ignorovat Slovo. Pro Ty, kteří nepřijímají Boží Slovo, 
vycházející z úst proroků, je nemožné se odvrátit.  Místo toho je bude mučit nenávist a ani 
na chvíli nepocítí pokoj ve svých srdcích. 

Během křižování mého Syna týrali a surově mučili, což ti, ukřižovaní ve stejný den, snášet 
nemuseli. Třebaže to byli odsouzení zločinci a jediným zločinem mého Syna bylo, že říkal 
Pravdu. Když je Pravda – Boží Slovo – vyslovena proroky, je jako dvojsečný meč. Některým 
přinese radost a mimořádné milosti, ale ostatním přinese strach, což může vyvolat nenávist. 
Vidíte-li nenávist v podobě zlých činů, lží a úmyslného překrucování Slova, tak vězte, že 
taková mise pochází od Boha. Mnoho falešných proroků, kteří se v tomto čase potulují po 
zemi, nevzbuzují takovou reakci, neboť nepocházejí od Boha. 

Pamatujte, že Satan si oškliví tuto misi, protože kvůli ní ztratí miliardy duší. Z toho důvodu 
to bude velmi těžká cesta pro ty, kdo po ní půjdou. Důrazně vám připomínám být na pozoru 
před těmi, kdo říkají, že přicházejí ve jménu mého Syna, a pak prohlásí, že toto Boží Slovo 
pochází od Satana. Dopouštějí se jedné z nejvážnějších chyb, rouhání proti Duchu Svatému. 
Modlete se, modlete se, modlete se za tyto ubohé duše. Nehněvejte se na ně. Místo toho 
musíte úpěnlivě prosit o milosrdenství pro jejich duše. 

Na ochranu této mise před Satanovou zlobou vás prosím, abyste se začali modlit tuto 
mocnou modlitbu k odřeknutí se Satana. Budete-li se modlit tuto modlitbu modlitební 
kampaně nejméně dvakrát týdně, pomůžete ochránit tuto misi spásy a přivést více duší 
do říše Božího království. 

Modlitba modlitební kampaně (132): 

Ke zřeknutí se Satana, na ochranu této mise 

"Ó, Matko Spásy, přijď na pomoc této misi.  

Pomoz nám, Boží armádě zbytku církve, zříci se Satana.  



Naléhavě tě prosíme, abys svou patou rozdrtila hlavu šelmy a odstranila všechny překážky 
v naší misi na záchranu duší. Amen." 

Děti, musíte mít stále na paměti, že není nikdy snadné, pomáháte-li mému Synu nést jeho 
kříž. Jeho utrpení se stává vaším, když Mu slíbíte věrnost. Naprostou důvěrou v Něho 
a vytrvalostí na své cestě v pomáhání Mu zachraňovat duše, se stanete silnějšími. Bude vám 
dána odvaha, síla a důstojnost povznést se nad posměch, rouhání a pokušení, které budou 
vaším údělem každý den, až do dne Druhého příchodu mého milovaného Syna, Ježíše Krista. 

Jděte v pokoji. Vložte veškerou svou důvěru v mého Syna a volejte vždy ke mně, vaší 
milované Matce Spásy, abych vám přišla na pomoc ve vaší misi na podporu spásy duší. 

Vaše milovaná Matka 
Matka Spásy 
 
1036. Stále se připravujte, každý den, jakoby Varování bylo zítra, neboť k vám 
přijde náhle 
Pátek, 31. ledna 2014 v 16:13 
 
Má vroucně milovaná dcero, naslouchej Mi, protože budu mluvit o blížícím se Varování. Bez 
mého zásahu by se většina světa vrhla do propasti šelmy a nikdy by nespatřila Boží Světlo. 
Bez tohoto zázraku by miliardy duší šly do pekla. 

A tak vám musím připomenout, že se musíte připravit na tuto událost, protože mnohým 
způsobí hroznou bolest a utrpení. Bude to, jakoby mnozí byli uvrženi do nejnižší úrovně 
očistce, který očišťuje duše silným žárem a vytváří děsivý pocit výčitek svědomí, který 
způsobuje bolest těla. 

Mnoho duší se bude radovat. Avšak dokonce i duše, které jsou Mi blízko, pocítí bolest, 
až budou přede Mnou muset čelit svým proviněním. Stud, který pocítí, bude rychle 
zapomenut, jakmile je zaplaví Světlo mého milosrdenství a naplní je milostmi. Duše, které Mě 
vůbec neznají, budou fascinovány a mnohé si budou myslet, že zemřely a jsou Mnou souzeny 
v Poslední den. Ty se také budou radovat, až jim Pravda bude odhalena. Potom ty ubohé, 
žalostné duše, které si užívaly svých hříšných životů, budou velice trpět. Některé se zhroutí 
a budou Mi ležet u nohou a chránit si oči před mým Světlem, protože stát přede mnou 
samotní a bezbranní bude pro ně nesnesitelnou bolestí. Nebudou Mě prosit o milosrdenství, 
pro svou hlubokou nenávist ke Mně. 

A konečně duše, které se Mě úplně zřekly a tělem i duší se oddaly Zlému, budou trpět větší 
muka, jakoby se plazily v hlubinách pekla. Mnohé nedokážou vydržet mou přítomnost a jako 
kámen padnou přede Mnou mrtvé. Jiné se budou pokoušet ke Mně volat, ale budou Zlým 
odvlečeny pryč ode Mne. 

Potom, co se tento můj mocný zásah uskuteční, budou však miliardy obráceny a také se 
připojí ke zbytku mé církve, aby snášely pokání za duše, které se zcela oddělily od mého 
milosrdenství a pomohly Mi zachránit jejich duše. 

Všechno bude dobré, neboť nakonec Já jsem veškeré milosrdenství, všechno dobro, všechna 
láska. Těm, kdo Mě milují, bude dán dar mé lásky v hojnosti. Má láska v nich roznítí obraz 
mého utrpení a to je povzbudí k velkým obětem na odčinění hříchů ztracených duší, které 
potřebují mé milosrdenství nejvíce. 

Stále se připravujte, každý den, jakoby Varování bylo zítra, neboť k vám přijde náhle. 



Váš Ježíš 

1037. Mnoho z toho, co lidstvo má za pevně dané, bude vzhůru nohama a naruby, 
je to však nezbytné  
Sobota, 1. února 2014 v 19:53 
 
Má vroucně milovaná dcero, kvůli soužení, které lidstvo musí přetrpět během očisty, by bylo 
chybou poplést si způsobenou bolest s beznadějí. 

Mnoho z toho, co lidstvo má za pevně dané, bude vzhůru nohama a naruby, je to však 
nezbytné. Až bude očista dokončena, objeví se nový počátek – náhle a bez varování – 
a Božím dětem bude darován nový svět. 

Ač vy, kdo Mě milujete, tak i vy, kdo Mě nemilujete, vytrpíte hodně bolesti, prosím, aby si 
nikdo z vás ani nepomyslel, že už není naděje. Místo toho se radujte, protože jen láska, 
radost, pokoj a štěstí leží před vámi v mém Novém ráji. Až bude svět zbaven hříchu a tolik 
duší, jak jen je možné, bude očištěno, pak přijdu jako ženich, připravený vás uvítat. Ten 
velký a slavný Den má být očekáván s radostí, rozechvěním a touhou, neboť mé srdce se 
rozpukne a sjednotí se s celým světem. 

Nový začátek je již nadosah. Vydržte jakoukoliv bolest a utrpení, které jste už dosud snášeli, 
protože to nebude znamenat nic, až přijdete do mého Světla, kdy vás zaplavím svou láskou 
a štěstím, které jste po celý život očekávali, ale které jste až dosud nemohli opravdu 
pochopit. 

Pomozte Mi přivést duše, které jsou pro Mne ztracené, zpět do mé náruče. Modlete se jeden 
za druhého. Buďte plní radosti. Doufejte. Buďte v pokoji. Ať už leží před vámi cokoliv, vězte, 
že má láska je mocnější, než nenávist. Má moc je všemohoucí. Mé milosrdenství je 
nekonečné. Má trpělivost je obrovská. 

Jděte v pokoji a služte Mi až do Posledního dne, neboť následující den bude začátek světa, 
který nebude mít konec a kde smrt už nebude. 

Miluji vás a všechny vás chovám ve svém srdci. 

Váš Ježíš 

1038. Matka Spásy: Všichni, ač jste z různých vyznání, se také musíte začít modlit 
můj svatý růženec, neboť vám všem přinese významnou ochranu  
Neděle, 2. února 2014 v 17:09 
 
Mé nejdražší děti, prosím vás, abyste se od nynějška každý den modlili můj nejsvětější 
růženec na ochranu této mise před satanskými útoky. Tím, že se každý den budete modlit 
můj nejsvětější růženec, oslabíte zlobu Satana a těch, které ovlivňuje, když se snaží odradit 
duše od následování tohoto mimořádného volání z nebes. 

Všichni, ač jste z různých vyznání, se také musíte začít modlit můj svatý růženec, neboť vám 
přinese významnou ochranu. Nejsvětější růženec je zde pro každého a pro ty, kdo chtějí 
využít mou ochranu – daru, který jsem dostala od Boha, abych ochránila duše od Zlého. 

Mnohé z vás, drahé děti, budou trápit, dokud se nepoddáte. Jinak budete od této mise 
odtaženi. Nepřátelé Boha užijí veškerou moc, aby vás zastavili. Přitáhnou k vám, budou na 
vás ječet nadávky a obviní vás ze špatných věcí. Ignorujte to a dovolte mi, své milované 
Matce Spásy, utěšit vás a poskytnout vám ochranu, jaká vám bude třeba. 



Během své mise na zemi byl můj Syn zrazen tak mnoha způsoby. Čekali na Něj ve vesnicích 
s kameny v rukou. Když šel kolem se stovkami svých následovníků, házeli na Něho kameny 
zezadu, z úkrytů, aby nikdo nevěděl, kdo to byl. Nenáviděli Ho, udávali Ho církevním 
autoritám, šířili o Něm ničemné lži a řekli, že zlořečí a rouhá se Bohu. Přesto ani jeden z nich 
nemohl přesně vysvětlit, jak se konkrétně provinil. Strávili mnoho času přemlouváním jeho 
stoupenců, aby se Ho zřekli. Mnozí z nich to učinili. Potom farizeové varovali všechny, kdo se 
modlili v chrámech, že budou-li pokračovat v následování mého Syna, nebude jim už nikdy 
dovoleno vkročit do Božího domu. A mnozí z nich přestali následovat mého Syna. Tytéž duše 
hořce a žalostně plakaly potom, co byl můj Syn ukřižován, neboť až pak si uvědomily, jak Mu 
ukřivdily. 

Totéž bude platit o této misi, která připravuje cestu Pánu a Velkému dni Druhého příchodu 
mého Syna. Bude vynaloženo veškeré úsilí k oslabení zbytku církve. Pokusí se o všechno, jen 
abyste polevili ve svém rozhodnutí.  Všemožné plány vytvoří, aby vás přiměli odvrátit se od 
své spásy a spásy druhých. 

Nikdy nesmíte umožnit duchu Zla zbavit odvahy vašeho ducha, oslabit vaši víru, nebo přimět 
vás zříci se mého Syna. Nikdy neztrácejte důvěru v Něho, nebo v jeho slib, že přijde znovu 
a přinese lidem nový počátek. On vás nikdy nezklame. Uvědomuje si, jak těžké je pro vás 
všechny snášet bolest, stejně jako oběti, které Mu přinášíte. 

Pamatujte, že jste jeho a jste-li skutečně jeho částí a odevzdáváte se Mu, stanete se částí 
jeho Světla. Boží Světlo přítomné v duších vytáhne temnotu přítomnou v jiných duších. Když 
Satan zneužívá tímto způsobem duše, nechává poznat a pocítit svůj vztek. Budou-li vzneseny 
námitky proti této Bohem požehnané misi, nebudou nikdy logické, nebo klidné. Odhalená 
zuřivost bude jasným znamením, do jaké míry Satan tuto misi nenávidí. Proto se musíte 
všichni každý den modlit můj svatý růženec k ochraně této mise. 

Vždy důvěřujte mým pokynům, protože můj Syn mě pověřil, abych pomohla všem se 
vyrovnat s nátlakem, který budou muset snášet v jeho jménu. 

Vaše milovaná Matka 
Matka Spásy 
 
1039. Jak porostou počty Satanových následovníků, budou se rozsáhle veřejně 
hlásit ke svému uctívání ďábla 
Pondělí, 3. února 2014 v 21:00 

Má vroucně milovaná dcero, mé následovníky poznáte nejen podle jejich víry, ale podle jejich 
práce. Nestačí říkat, že Mě milujete, pokud nežijete svou víru myšlením, slovy a skutky. 
Pouze podle ovoce, které ponesete, můžete vpravdě říct, že jste mým oddaným stoupencem. 
Říkáte-li, že Mě milujete, nemůžete odmítat ty, kdo k vám volají o pomoc – ty, kdo zoufale 
potřebují útěchu. Nebudete se vyhýbat pomoci druhým, kteří jsou pronásledovaní, nebo 
v bolestech, jste-li opravdu moji. Nebudete mluvit o jiné duši hrubě, nebo nevlídně, jste-li 
věrní mému učení. 

Na druhé straně dokážete jasně poznat ty, kdo Mě uctívají, podle ovoce, které nesou. Ti se 
nikdy nebudou bát hlásat pravé Boží Slovo, budou vždy mluvit pravdu, nebudou nikdy mluvit 
špatně o jiném a budou první, kdo přinesou útěchu nemocnému, potřebnému a těm, kdo 
hledají Pravdu. Budou vždy dávat přednost potřebám ostatních před svými vlastními, projeví 
trpělivost, když budou napadeni v mém svatém jménu a zůstanou zticha, když budou 
souženi pronásledováním kvůli své věrnosti ke Mně. Budou se stále modlit za duše ostatních 



a úpěnlivě prosit o milosrdenství pro celé lidstvo. Ačkoliv je pro Mne velmi potěšující útěcha 
od těchto duší, usiluji jen přitáhnout do svého milosrdenství duše, skryté pod závojem klamu, 
způsobeného Satanovým vlivem na jejich život. 

Zatímco čekám na Velký den, kdy si vyžádám zpět můj trůn, musím snášet muka, když 
pozoruji šelmu, Satana, sedícího si na trůně, pyšně spočívající paže, s nohama od sebe, 
s hlavou kozla, jak se rochní v podlézavém lichocení, dobrovolně mu vyjadřovaném těmi, 
kterých se zmocní. Kozel je symbolem jeho nákazy, která pohltí těla a duše všech jím 
posedlých skrze hřích sexuální nepravosti. Jeho prvním cílem je poskvrnění lidského 
těla podněcováním k sebehanobení všemožnými způsoby skrze smysly. Jeho vliv bude 
všudypřítomný a symbol kozla a jeho rohů bude zjevný v každém gestu. Jeho arogance 
bude brzy vidět v symbolech, k jejichž předvádění pobízí své následovníky, aby mu tak 
projevovali svou loajalitu v každé oblasti života. 

Jak porostou počty Satanových následovníků, budou se rozsáhle veřejně hlásit ke svému 
uctívání ďábla a pro každého, kdo se domnívá, že je to neškodné, bude moudré, když se teď 
zastaví. Budou muset úpěnlivě prosit Mě, Ježíše Krista o pomoc k překonání ďábelské moci, 
vzmáhající se ve světě, vzhledem k moci, kterou bude Satan mít v těch časech. 

Za každý čin vzdoru proti mé církvi, můj Otec potrestá viníky. Za každý čin znesvěcení, 
kterého se dopustí ve svatých Božích chrámech, budou velice trpět. Ale v den, kdy znesvětí 
mé Tělo, svatou eucharistii, stihne mé nepřátele Velký trest, dosud nikdy neviděný. 

Naléhavě prosím všechny, kdo věří ve Mne, vašeho milovaného Ježíše Krista, aby si byli 
vědomi té největší ohavnosti, která je v tomto čase plánována ke zničení Božích dětí. 
Bezbožný plán svést duše ke zřeknutí se Boha tím, že se zaprodají tělem a duší šelmě, 
je lstivě připravován prostřednictvím světa rockové hudby, filmů, politiky a náboženství. 

Nadešel čas, aby zamoření bylo oznámeno světu zevnitř Božího chrámu. Zatímco mnoho lidí 
odmítne takovou ohavnost – až jim bude otevřeně představena – pravdou je, že mnozí 
z toho nebudou moudří. Ale až se satanské symboly dostanou do chrámů, nad nevinnými 
bude uplatňována moc a bez vašich modliteb, obětí a utrpení, Mi budou odňati. 

Až v budoucnosti přijde čas, tyto duše nebudou věřit vám, kdo znáte Pravdu. Potom, až bude 
zaútočeno na základ Boží přítomnosti, skrze jeho církev na zemi, účinky toho pocítí celá zem. 
Pak Boží Světlo zeslábne, protože přítomnost Boha vyhasne. Jen temnota se rozšíří. 

Prosím vás, moji věrní služebníci, abyste vykonávali svou povinnost a zůstali bdělí ke všem 
těmto věcem, před kterými jste byli varováni. Mým posvěceným služebníkům, kteří brzy 
jasně pochopí, co se děje před jejich zrakem, říkám toto: Bude to pod mým velením, takže 
vám budu dávat pokyny ke splnění vašich svatých povinností zachránit tolik duší, kolik jen 
můžete tím, že zůstanete věrni mému Slovu a budete živit mé stádo, dokud se sám 
neohlásím ve Velký den. 

Váš Ježíš 

1040. Bůh Otec: Přeji si, abyste přijali Pravdu s láskou a důvěrou, a ne 
s pochybnostmi v srdci 
Úterý, 4. února 2014 v 15:00 
 
Má nejdražší dcero, dnes je mimořádný den, protože jsem konečně dostal dar tvého úplného 
přijetí této mise. 



Když se dotknu srdce duší, k nimž volám, abych oznámil mé Slovo, je to pro vybranou duši 
zdrcující. Má přítomnost šokuje, stejně jako uklidňuje. Způsobí obrovský otřes, a to vyžaduje 
od duše naprostou důvěru. Nahání to hrůzu všem, kdo jsou svědky mého zásahu, protože to 
vyžaduje velkou soudnost kvůli konfliktu citových hnutí, které v duši vzniknou. 

Zpočátku duše ochabne z mocného vlivu přítomnosti Ducha Svatého a tělo jakoby ztěžkne. 
Smysly jsou zjitřeny a intelekt je utlumený. Krátce na to vyvstane přirozená potřeba  
zpochybnit, co se stalo, a mohou se dostavit pochybnosti. Ale přítomnost Ducha Svatého 
je neproniknutelná a takovou zůstane tak dlouho, dokud má vůle nebude vykonána, dokud 
duše přijímá, co se od ní očekává. Potom touha po jasnosti, spolu s potřebou ujištění se 
zmocní duše. A zatímco hledá útěchu a odvahu, síla Ducha Svatého nemůže být přerušena, 
zastavena nebo zadržena. 

Svolnost duše umožnit stát se nástrojem Ducha Svatého k hlásání Pravdy znamená, že je 
bezmocná ovlivnit Slovo, vměšovat se do něj, nebo je pozměnit jakýmkoliv způsobem. 

Lidský intelekt s ní čas od času bojuje. Zatímco je duše uklidňována Duchem Svatým a už 
se Ho neobává, zbývá pro duši vždy naděje, že až mise skončí, život bude pokračovat jako 
dříve. Ale samozřejmě to tak není vždy. Tak i tato moje mise na shromáždění a vzetí mých 
děti do bezpečí mého světa bez konce, neskončí. Potrvá až do Posledního dne. Teď, když jsi 
přijala tuto skutečnost a už netoužíš po žádné jiné možnosti, můžeš, má dcero, konečně najít 
pokoj ve svém srdci. 

Děti, jen tehdy, když přijmete můj dar Knihy Pravdy světu, dojdete pokoje v srdci. Jen tehdy, 
když přijmete, že Já, Nejvyšší Bůh – vše, co je, a co bude – hovořím v tomto čase k světu, 
dokážete Mi zcela důvěřovat. 

Přeji si, abyste přijali Pravdu s láskou a důvěrou, a ne s pochybnostmi v srdci. Když to 
učiníte, zaplavím vás mým pokojem a láskou. Jen pak budete naplněni radostí a štěstím. 
Jen pak budete svobodní. 

Váš Otec 
Bůh Nejvyšší 
 
1041. Matka Spásy: Drahé děti, tyto modlitby provázejí velké milosti 
Středa, 5. února 2014 v 15:27 

Mé dítě, pro duše, které už jednou poznaly mého Syna a vzdálily se od Něj, je těžší se 
k Němu vrátit, než pro duše, které Ho vůbec nepoznaly. 

Když zakusíte lásku Ježíše, a pak se od Něj odvrátíte, vytvoří to ve vašem životě velké 
prázdno. Nic nemůže nahradit jeho přítomnost. A tak když se duše snaží k Němu vrátit 
a přestože ji můj Syn očekává s velkou láskou a trpělivostí, taková osoba je ještě nejistá, 
jak otevřít své srdce. 

Cítíte-li se odloučení od mého Syna, nikdy se neobávejte k Němu volat. Nesmíte se nikdy 
stydět ukázat se před Ním, neboť je vždy milosrdný a odpustí každému hříšníku, prosí-li 
Ho duše plná výčitek, aby to učinil. 

Cítíte-li se odloučení od mého Syna, musíte Ho prostě volat, aby vás vzal do svého 
milosrdenství a zbytek nechat na Něm. 

Zde je mimořádná modlitba modlitební kampaně (133): 

Volání k návratu k Bohu 



"Drahý Ježíši, odpusť mi, odloučené duši, která se Tě zřekla, protože jsem byl slepý. 

Odpusť mi, že jsem vyměnil tvou lásku za bezcenné věci, neznamenající nic. 

Pomoz mi najít odvahu jít po tvém boku, přijmout s vděčností tvou lásku a milosrdenství. 

Pomoz mi zůstat blízko tvému Nejsvětějšímu Srdci a nikdy se znovu od Tebe nevzdálit. 
Amen." 

Ti, kdo neznají mého Syna a přejí si být vzati před trůn Boha Nejvyššího, se musí modlit tuto 
modlitbu modlitební kampaně (134): 

Uvěřit v Boží existenci 

"Ó, Bože Nejvyšší, pomoz mi věřit v tvou existenci. 

Rozptyl všechny mé pochybnosti. 

Otevři mé oči Pravdě života po tomto životě, a veď mě po cestě k životu věčnému. 

Prosím, nechej mě pocítit tvou přítomnost a uděl mi dar pravé víry přede dnem mé smrti. 
Amen." 

Tyto modlitby, drahé děti, provázejí velké milosti a těm, kdo se je modlí, bude ukázána 
Pravda a jejich srdce budou naplněna velkou láskou, jakou dříve na zemi nikdy nepoznali. 
Pak budou jejich duše očištěny. 

Jděte teď s vědomím, že jste-li Bohu blízko, budete požehnáni milostmi velkého pokoje. 

Vaše Milovaná Matka 
Matka Spásy 
 
1042. Matka Spásy: Až kněží mého Syna budou čelit strašnému utrpení 
a nesprávným rozsudkům, musí volat ke Mně 
Čtvrtek, 6. února 2014 v 16:15 

Mé dítě, až přijde čas, kdy kněží mého Syna budou čelit strašnému utrpení a nesprávným 
rozsudkům, musí volat ke mně. Byla mi dána milost, abych jim mohla dodat potřebnou 
odvahu k pokračování ve službě mému Synu. Mám na mysli zejména  kněze v katolické 
církvi, neboť budou trpět více, než všichni jiní Boží služebníci.  

Až přijde den, kdy budou předvoláni složit přísahu popírající božství mého milovaného Syna, 
Ježíše Krista, nesmí vůbec pochybovat o skutečných záměrech těch, kteří to od nich 
požadují. Až budou vyzváni, aby se zřekli významu svaté eucharistie a přijali nový výklad, 
poznají, že přišla tato hodina. Bude to den, kdy započne hniloba a bude vidět hroucení stěn 
pod střechami chrámů.  

Přeji si, aby všichni kněží, kteří budou muset čelit těmto smutným zkouškám, se modlili tuto 
modlitbu modlitební kampaně (135): 

Za obranu Pravdy 

"Ó, milovaná Matko Spásy, pomoz mi v mé chvíli nouze. 

Oroduj, abych byl požehnán dary, vylévanými na mou nehodnou duši mocí Ducha Svatého, 
abych vždy bránil Pravdu. 



Podepři mě při každé události, kdy budu vyzván popřít Pravdu, Boží Slovo, svaté svátosti 
a nejsvětější eucharistii. 

Pomoz mi využít milosti, které dostanu, abych stál pevně proti zlobě Satana a všech ubohých 
duší, které zneužívá k zneuctění tvého Syna, Ježíše Krista. 

Pomoz mi v mé hodině nouze. V zájmu duší mi dodej odvahu poskytnout svátosti každému 
Božímu dítěti, bude-li mi nepřáteli Boha zakázáno tak činit. Amen." 

Až tyto časy přijdou, musíte být připraveni pokračovat v Boží práci a nést jeho kříž 
s odhodláním a důstojností kvůli vašim vlastním duším a duším všech Božích dětí. 

Vaše milovaná Matka 
Matka Spásy 
 
1043. Matka Spásy: Mnozí si budou myslet, že antikrist je velmi svatý muž 
Pátek, 7. února 2014 v 15:50 

Mé dítě, kdyby můj Syn, Ježíš Kristus, chodil v tomto čase po zemi, byl by zavražděn. 
Žádný představitel jeho církve by Ho nepřijal. Stal by se terčem posměchu, pak obáván 
a tak opovrhován, že by Ho ukřižovali, stejně jako předtím. 

Tentokrát můj Syn přijde jen v Duchu a z příkazu mého Otce se na zemi neobjeví jako 
člověk v těle. Zdůrazňuji, aby vám všem bylo toto poselství jasné, neboť mnozí přijdou 
v jeho jménu, ale jeden z nich vystoupí do popředí a řekne, že je můj Syn, ale bude to lež. 

Antikrist dojde velkého vzestupu a stane se tak mocným, že jeho zpodobení bude vidět 
všude. Budou mu vytvářeny sochy a jeho tvář se bude nepřetržitě objevovat v novinách 
a na televizních obrazovkách celého světa. Nejmocnější vůdci mu budou tleskat, ale teprve 
až bude otevřeně přivítán a pak podporován falešným prorokem, bude skutečně uplatňovat 
svůj vliv na lidstvo. 

Pokud by se můj Syn objevil v těle a poutal pozornost, zničili by Ho. Avšak antikrist bude ve 
světě vítán a mylně pokládán za Ježíše Krista. 

Každé slovo v Bibli, vztahující se k Druhému příchodu mého Syna bude přizpůsobeno 
a překrouceno, aby přesvědčilo svět, že je svědkem návratu Ježíše Krista. Nepřátelé mého 
Syna, vmíseni všude mezi nevinnými služebníky v jeho církvích, budou uvedeni do vážného 
omylu. Jejich vůdci přijmou antikrista a budou vybízet duše, aby ho zbožňovaly. Jeho vliv 
otřese mnohými, kdo zůstali věrní Bohu, a je důležité, abyste si ochránili vaši duši před jeho 
hypnotickou přitažlivostí. 

Budete-li nosit Medailon Spásy, tak vás spolu s ostatními přislíbenými milostmi ochrání před 
mocí antikrista. Nemylte se, antikrist mnohé okouzlí a bude na něj pohlíženo jako na 
nejmocnějšího, nejoblíbenějšího, nejcharismatičtějšího a nejvlivnějšího vůdce všech dob. 
Mnozí se budou domnívat, že je to velmi svatý muž a pro jeho napojení na církev mého Syna 
se lidé v milionech budou obracet k tomu, čemu uvěří, že je Pravda. Toto falešné zdání 
svatosti přinese slzy radosti všem, kteří dosud  ve svém životě neměli žádnou víru, ani víru 
v Boha. Budou tomuto muži štědře vzdávat chválu a přiznávat mu zásluhu za spásu jejich 
duše. 

Zpočátku bude antikrist pokládán za velkého vůdce s přitažlivým, sympatickým a roztomilým 
půvabem. Časem pak začne projevovat léčitelské schopnosti a mnozí lidé se budou hlásit 
jako jím uzdravení. Mnozí také budou tvrdit, že byli svědky zázraků v jeho přítomnosti. 



Potom se budou všude vyskytovat falešná zjevení, v nichž budou spatřována znamení Ducha 
Svatého. 

Sdělovací prostředky vytvoří jeho zbožštěný obraz a jen málokdo se odváží mu na veřejnosti 
něco vytknout. Protože vládne mnoha jazyky, ve velmi krátké době oklame milióny. Potom 
se začnou šířit zvěsti, že Ježíš Kristus přišel zpět podruhé. Budou živeny těmi, kdo budou 
neúnavně pracovat pro antikrista šířením lží, až nakonec bude považován za mého Syna. 

 Všechny tyto události se dnes zdají přitažené za vlasy, ale až se před vámi rozuzlí, budou 
vypadat jako přirozená řada událostí, které mnohým budou připadat jako povznášející. 
Potom, stejně jako každá ďábelská faleš je světu Satanem předkládána obráceně, antikrist, 
pomocí satanských obřadů bude viděn, jak vystupuje do nebe. Můj Syn při svém návratu 
bude viděn, jak sestupuje v oblacích – opak toho, jak vystoupil na nebesa – právě tak, jak 
slíbil. 

Tehdy antikrist a všichni, kdo ho otrocky zbožňují, budou vrženi do jezera ohně a pokoj bude 
váš, drahé děti. Neboť všichni, kdo zůstanou věrní Pravdě, budou v mžiku oka přeneseni do 
Nového ráje, kdy nebe a země se stanou jedno. 

Vaše milovaná Matka 
Matka Spásy 
 
1044. Nebudu nikdy ignorovat ty, kdo jsou osamělí, smutní, ustrašení a nejistí, 
zda Bůh existuje, nebo ne 
Pátek, 7. února 2014 v 23:38 
 
Má vroucně milovaná dcero, jak se má poselství šíří a rozněcují potřebu povzbuzovat mnohé, 
aby se ke Mně obrátili, uvidíte mnoho zázraků. 

Nevěřící, lidé každé víry a ti, kdo se ode Mne oddělili svými hříšnými životy, se obrátí. To 
vám slibuji. Člověk, jehož oči jsou zavřené, je otevře. Ti s nenávistí v srdci budou plakat slzy 
radosti, až bude sejmuta tíha jejich břemene. Člověk, který Mě vůbec nezná, Mě pozná. 
Tak mnoho jich přijde a budou ke Mně volat a mnozí pocítí přítomnost Ducha Svatého, až 
konečně přijmou, že jsem zasáhnul, abych je ochránil od všeho zla. 

Má dcero, prosím, uklidni všechny, kteří jsou smutní ze způsobu, jakým je má existence ve 
světě popírána. Řekni jim, že i když každá zmínka o Mně bude odstraněna, že Boží milostí 
i nadále osvítím duše těch, kteří budou ke Mně volat. Nikdy neopustím své vlastní. Nebudu 
nikdy ignorovat ty, kdo jsou osamělí, smutní, ustrašení a nejistí, zda Bůh existuje, nebo ne. 
Když prostě odloží svou pýchu a poprosí Mě o znamení mé přítomnosti, odpovím jim. Nikdy 
dříve jsem nezasáhnul v tak obrovském rozsahu, jak to činím teď. Je to kvůli mé touze 
zachránit celé lidstvo, že proniknu do srdcí těch, kdo Mě až dosud popírali, budou-li ke Mně 
volat. 

Očekávám vaši odpověď.  Očekávám lásku a radost, kterou ve chvíli smíření naplním vaše 
srdce a duše, neboť to bude sladkost vašeho obrácení. To bude čas, kdy otevřete svou duši 
a dovolíte Světlu Boha vám přinést největší dar, jaký jste si kdy mohli představit – dar 
věčného života. 

Váš Ježíš 

1045. Matka Spásy: Můj Otec fyzicky i duchovně otřese světem 
Sobota, 8. února 2014 v 16:00 
 



Mé drahé dítě, právě tak jako Duch Svatý, dar Boha, sestoupil na apoštoly mého Syna, tak 
bude také vylit na všechny, kdo v těchto časech mého Syna milují. 

Můj Otec má mnoho plánů, které použije k záchraně každého svého dítěte. Tyto plány 
ukrývají mnoho zázračných událostí, včetně vylití mimořádných milostí, odhalení, která jsou 
vám dávána prostřednictvím těchto poselství k zajištění, že Boží děti nesejdou na špatnou 
cestu a mnoho jiných zásahů. Některé z těchto zákroků budou mít podobu ekologických 
trestů. Až se stanou nepřetržitými, lidé už nebudou moci říct, že záplavy, zemětřesení, 
tsunami, výbuchy sopek a hurikány jsou způsobeny zanedbáváním země člověkem. 

Bůh má vládu nad zemí, protože ji stvořil. On rozhodne o jejím osudu – nikdo jiný – neboť 
všechna moc patří Jemu. 

Můj Otec fyzicky i duchovně otřese světem, zatímco plány a hříšné skutky Zlého se budou 
vzmáhat ve všech národech. Na každý znesvěcující čin proti Bohu přijde patřičná odveta, 
která přinese nesnesitelný trest. Proti hříchu člověka bude můj Otec důrazně bojovat 
a člověk nesmí nikdy podceňovat Boží moc. 

Boží láska nesmí být nikdy brána za samozřejmost. Nesmí být na ni pohlíženo jako na slabost 
jen proto, že jeho láska ke svým dětem je nezměrná. Jeho milosrdenství je velké a všichni, 
kdo Boha milují, budou ušetřeni během soužení, které bude na lidstvo dopuštěno, protože 
Bůh je odvržen ve prospěch falešných bohů a posedlostí lidí sebou samými. 

Modlete se, modlete se, modlete se, protože vše předpověděné k připravovanému Druhému 
příchodu mého Syna, začne nyní. Události se odehrají rychle a Satanova armáda se vrhne 
promyšlenými kroky na církve mého Syna, takže si toho všimne málokdo. Posléze už na to 
nebudou dbát, protože nedlouho potom ošálí a sevřou do svých spárů tak mnoho lidí, že už 
nebudou muset skrývat své pravé úmysly. 

Vy, mé drahé děti, se nyní musíte připravit, zůstat klidné, dělat vše podle mých pokynů 
a modlit se. Zůstaňte pospolu. Předávejte dalším duším Pravdu, modlete se usilovně za 
obrácení těch, kdo v Boha nevěří a za všechny, kdo urážejí památku mého Syna, Ježíše 
Krista. 

Vaše milovaná Matka 
Matka Spásy 
 
1046. Bůh Otec: Není nic, co bych neudělal pro své děti. Žádná oběť není příliš 
velká. 
Neděle, 9. února 2014 v 19:00 
 
Má nejdražší dcero, není nic, co bych neudělal pro své děti. Žádná oběť není příliš velká. 

Až tak se snížím, že jim své srdce složím k nohám, a přesto po něm budou stále šlapat. 
Pokořil jsem se voláním k nim těmito poselstvími, jsem jim pro legraci a vysmívají se Mi. 

Dovolil jsem jim zbičovat a zavraždit mého Syna a ony znevažují velkou oběť, kterou jsem 
pro ně přinesl, abych jim dal život a osvobodil je z otroctví Zlého. 

Laskavě jsem je prosil, aby se napravili, a ignorují Mě. Posílal jsem vyvolené duše rozmlouvat 
s nimi a hlásat má Slova a naplivali jim do tváře. 



Seslal jsem na ně tresty a nepoučily se z nich. Místo toho tvrdí, že jsou spíše souhrou náhod 
a se Mnou nemají nic společného. 

Poslal jsem k nim svou lásku skrze zázračné dary vizionářům, vidoucím, svatým a prorokům 
a jen málo z nich je použilo. Berte teď vážně má slova, Kniha Pravdy je největším darem, 
který jsem dal světu od doby, kdy jsem poslal svého jediného Syna, aby vás vykoupil. 
Odkazuji vám tento vzácný dar, aby otevřel vaše srdce, osvobodil vaši duši od náklonnosti 
k pokušením ďábla a pomohl vás připravit na mé království. 

Můj mocný zásah v tomto čase znamená, že rychlost, jakou se ode dneška bude šířit mé 
Slovo, bude mnohé šokovat a překvapí je. Až uslyšíte mé Slovo vyslovené v každém jazyku, 
k čemuž jen málo přispěje lidská ruka, bude vám podán důkaz o moci Ducha Svatého. 

Zaručím, že mé dílo vytrvá. Rozdupu všechny, kdo se pokusí zastavit mou ruku. Odmrštím 
bokem ty, kteří jsou vedeni duchem zla, a umlčím jejich bídné hlasy. 

Šmahem ruky umlčím ty, kdo Mi zkusí bránit, až budu chtít zachránit každou jednotlivou duši. 
Rozhodně nedopustím, aby byla tato práce přehlížena, neboť propůjčím-li jednou svoji 
autoritu takové misi, jako je tato, buďte ujištěni, že lidská moc je proti ní ničím. 

Buďte v pokoji, drahé děti, a důvěřujte Mně, svému milovanému Otci. Má láska je tak velká, 
že nemůže být oslabena, bez ohledu na to, jak těžce hřešíte. Dovoluji tyto zkoušky, soužení 
a zlé plány na odstranění čehokoliv ve vztahu k mému Synu, ale jen nakrátko. 

Neobávejte se mých plánů, vždyť mají jediný cíl, zničit veškeré zlo a přinést vám všem 
úchvatný život podle mé svaté vůle. Máte se na mnoho co těšit. Vše, o co vás prosím, je, 
abyste se modlili a řídili se vším, co jsem vám v tomto čase prostřednictvím mé svaté mise 
dal, abych vám všem přinesl dokonalý, nesmírně cenný dar, který jsem pro vás stvořil 
v novém nebi a nové zemi – mém Novém ráji – tak, jak tomu mělo být, když jsem stvořil 
Adama a Evu. 

Myslete vždy na mou lásku k vám všem, když se cítíte slabí, nebo zranitelní, neboť je tak 
velká, že je mimo vaše chápání. 

Váš milovaný Otec 
Bůh Nejvyšší 
 
1047. Cožpak jste nevěděli, že potom, co se uskuteční můj Druhý příchod, vaše 
duše bude existovat navěky? 
Pondělí, 10. února v 15:43 
 
Má vroucně milovaná dcero, můj čas je blízko a nebesa se připravují na velkou hostinu, kdy 
se nebe spojí se zemí, aby se staly jedno. 

Mnoho příprav je v běhu a můj milovaný Otec plánuje přinést mnoho darů těm, kdo Ho 
neznají. Všichni andělé a svatí se spojili k modlitbě za všechny duše v naději, že všem lidem 
bude dána Pravda, zejména těm, kteří nevědí o existenci nebe a pekla. 

Když je Boží Slovo nabídnuto duším, ne vždy je přijmou. Místo toho se Slovu vyhýbají, byť je 
jejich jediným prostředkem spásy. Proč je člověk tak tvrdohlavý a rozhodnut věřit jen tomu, 
čemu chce, a jen tomu, co uspokojí jeho vlastní ego? Proč se člověku nedaří vidět souvislost 
mezi hříchem ve svém životě a vnímaným pocitem nespokojenosti, způsobeným 
neschopností přijmout svoji nicotu? Jen díky lásce mého Otce k světu a všem jeho dětem 



bylo člověku dáno tolik příležitostí být uzdraven. Přesto by člověk raději žil jen zpola, Bohu 
vymezil jen určitá místa, kde je mu to vhod. 

Já, Ježíš Kristus, brzy otevřu mysl těch, kteří nepoznávají Slovo Boha v těchto poselstvích. 
Budu vábit jejich srdce a naplním je touhou po Pravdě. Když jste plni omylů, jsou vám 
předkládány nepravdy a jste živeni lžemi o hříchu a o tom, jak se jeví v Božích očích – budu 
stát jako hráz, abych vás ochránil. Mnohé znechutím, protože se nevzdám snadno, když 
člověk ignoruje dar Ducha Svatého. Budu jako trn v oku, jako pálení alkoholu, vylitého na 
otevřenou ránu. Velmi málo jich přestane Mě ignorovat, ale ne všichni přijmou můj poslední 
dar věčné spásy. 

Žel, mnozí mé poslední volání odmítnou a místo toho budou následovat šelmu, což znamená, 
že budou ztraceni navěky. Cožpak jste nevěděli, že potom, co se uskuteční můj Druhý 
příchod, vaše duše bude existovat navěky? 

Budete si muset vybrat věčný život se Mnou, nebo věčné zatracení s ďáblem. Mezi tím není 
nic. Každý člověk si zvolí cestu svojí volbou. 

Váš Ježíš 
 
1048. Židům bude nakonec podán důkaz smlouvy mého Otce 
Úterý, 11. února 2014 v 23:41 
 
Má vroucně milovaná dcero, tak jak se tato mise rozmáhá a bude se teď velmi rychle 
rozvíjet, tak i Já se chystám na čas svého příchodu. 

Spustil jsem další plán na zvýšení povědomí všech Božích dětí o velkém novém světě, který 
vás čeká, a tato příprava proběhne postupně. Prvním stupněm je očista. Bude to znamenat 
rozvraty, klimatické změny, převraty a hrozné odpadlictví, které stihnou zemi. To vše se 
odehraje současně. Pak má církev padne a jen zbytek se podrží Pravdy a bude svědčit 
o mém svatém Slově. 

Shromáždím lidi ze všech koutů země – nejdříve každou křesťanskou víru. Potom k sobě 
přitáhnu ostatní. Nakonec bude židům podán důkaz smlouvy mého Otce, a jak bylo 
předpověděno, budou přivedeni do království mého Otce. 

Mnoho hlasů nyní přehlušuje můj vlastní hlas, ale přesto to bude můj hlas, kterého si 
všimnou, neboť můj jazyk je jako meč a má přítomnost jako rozeklaný blesk. Dám-li pocítit 
svou přítomnost, bude to v těch nejskromnějších příbytcích a sdílených laskavými dušemi – 
mírnými, stejně jako bystrými. Svou přítomnost dám poznat mezi pohany a ti poprvé budou 
mít pochybnosti o své budoucí věčnosti a začnou Mi otevírat svá srdce. Vidíte, ani jediná 
duše nezůstane nedotčená. Někteří Mě nepřijmou, ale budou vědět, že Já jsem. 

Můj čas, kdy dám pocítit svou přítomnost mocí Ducha Svatého, je velmi blízko. Přeji si, 
abyste smířili svou duši se Mnou a byli připraveni Mě přijmout, neboť nebudete vědět ani 
den ani hodinu. Jediné, co vám řeknu, že to bude náhlé. 

Váš milovaný Ježíš 

1049. Matka Spásy: Modlitbu "Zdrávas Maria" už brzy neuslyšíte uvnitř ani vně 
kostelů církve mého Syna  
Středa, 12. února 2014 v 22:45 
 



Mé dítě, stejně jako vyobrazení mého Syna i jeho Slovo a slib Druhého příchodu budou 
ignorovány a poté vymazány, tak bude také ignorována každá zmínka o mě, vaší milované 
Matce. 

Modlitbu "Zdrávas Maria" už brzy neuslyšíte uvnitř ani vně kostelů církve mého Syna. 
Návštěvníci mých posvátných míst se setkají s velkou nelibostí a mariánské skupiny budou 
z mnoha příčin kritizovány, všechny bezdůvodně. Žádné uznání pravosti zjevení týkající se 
mě, Blahoslavené Panny Marie, Matky Boží, nebude vyslyšeno. Všechny zmínky o mně budou 
brzy přijímány s nevolí nově přestavěnou správou církve mého Syna na zemi. Pobožnosti ke 
mně budou v mnoha kostelích zastaveny pod nově jmenovaným režimem, který bude 
v budoucnu zaveden. Budu zapomenuta a pak opovrhována těmi, kdo tvrdí, že představují 
novou, moderní, všeobjímající církev, která se bude jen málo podobat církvi zbudované na 
skále mým Synem milovaném apoštolu Petrovi. 

Až uvidíte, jak se vší zbožností ke mně, svaté Matce Boží, bude takto zacházeno, prosím, 
abyste si byli vědomi, že tato nová pravidla budou z nařízení Zlého. Zlý mnou pohrdá stejně, 
jako se mě bojí. Ví, že oddanost duší ke mně udržují jeho zlé způsoby na uzdě a že modlitba 
mého nejsvětějšího růžence ho deptá a činí bezmocným. Těmto přicházejícím dnům budou 
muset čelit ti, kdo mě milují, a přijde čas, kdy spojení církve s mými posvátnými místy bude 
přerušeno. Až se to stane, budete vědět, že cílem je oddělení Božích dětí od mého vlivu, 
který v těchto časech bude potřebný, mám-li pomoci vás přivést k mému Synu. 

Mou úlohou je připravit vás na Velký den Druhého příchodu mého Syna. Mám v úmyslu stále 
volat k mým dětem, až dokud ten den nepřijde. Toužím jen přivést duše před mého Syna, 
aby jim mohl dát věčnou spásu. Jde o spásu duší, ale Zlý podnikne vše, aby tomu zabránil. 

Vaše milovaná Matka 
Matka Spásy 
 
1050. Jen se tváří, že chápou, co znamená můj Druhý příchod 
Středa, 12. února 2014 v 23:00 
 
Má vroucně milovaná dcero, jak dlouho si člověk myslel, že budu čekat, než s ním začnu 
znovu komunikovat před svým Druhým příchodem? Myslel si, že to udělám rok dopředu? 
Měsíc dopředu? Týden dopředu? Nebo byl přesvědčen, že bych jej vůbec nevaroval? 

Před mým narozením byl světu slíben Mesiáš. Můj Otec mluvil skrze proroky, aby lidé dostali 
naději, moudrost a milost přijmout Slovo Boží, a byli tak připraveni na můj příchod. 
Naslouchali? Mnozí ano a připravovali se na můj čas. Žel, nebyli připraveni, když jsem se 
narodil. Pak jim předával Slovo Jan Křtitel a varoval je, aby se připravili. Byli připraveni? 
Ne, protože mu nevěřili. A přesto byli mnozí zachráněni, protože skrze mou smrt na kříži, 
zaviněnou tím, že Mě odmítli, jsem je vykoupil v očích mého Otce.  

Tehdy jich tak mnoho bojovalo proti mé misi a přesto Mě mnozí následovali. Nyní je svět 
připravován znovu, díky lásce mého Otce ke všem jeho dětem. Tentokrát to bude ještě těžší. 
I přes veškeré povědomí o Mně, stále budou odmítat přijmout, že Bůh zasahuje a připravuje 
je skrze svého proroka. Čím více se vzdálí od Boha, tím méně vědí o mém slibu. Jen se tváří, 
že chápou, co znamená můj Druhý příchod, protože mnozí z nich ve skutečnosti o tom 
nevědí vůbec nic. 

Tentokrát jim nezbude moc na vybranou, uvidí jen znamení, kterých budou muset být 
svědky, protože Já zjevím vše. Když řeknu, že se něco stane a stane se, budou dál popírat, 



že prorocká slova vyšla z mých úst. Až spatří zemi se deformovat, otřásat a  další vylité 
tresty na sebe dopadat, stále budou tvrdit, že to lze vědecky zdůvodnit. 

Až velké odpadlictví pohltí svět a rozdrtí křesťanství ve prospěch pohanství, řeknou snad, že 
je to dobrá věc? Odpověď je ano. Bude-li moje přítomnost lidmi o tolik méně uctívána, jaká 
naděje potom zbude světu proti Satanovi? Proto vás můj Otec připravuje nyní, protože On se 
nikdy nevzdá v přípravě svých dětí na své velké milosrdenství. 

Příprava lidstva bude pokračovat a svět obdrží Pravdu k záchraně člověka před konečným 
zničením. Můj čas je blízko a celé lidstvo si musí vyhradit čas potřebný k přípravě svých duší. 
Časem nesmí být nikdy plýtváno, připravujete-li se Mě uvítat. Nesmíte nikdy znevažovat 
Slovo předané Božímu proroku. Pokud to uděláte, dáte facku Mně, svému Ježíši. 

Váš milovaný Spasitel 
Ježíš Kristus 
 
1051. Matka Spásy: V ten čas budou muset duše snášet bolest očistce na zemi 
Čtvrtek, 13. února 2014 v 13:43 
 
Mé sladké dítě, proč se trápíš problémy, kterým jsi v této misi každý den vystavena? Nevíš 
snad, že veškerá moc spočívá v rukou mého Otce, Boha Nejvyššího? 
 
Až lidé budou snášet konečnou očistu, nemusí to být příjemné, ale bez ní by duše nebyly 
očištěny. V ten čas budou duše muset vydržet bolest očistce na zemi. Jen ti, kdo jsou čistí 
a s čistou duší, mohou vejít do Nového ráje, který je královstvím Božím. A tak místo toho, 
že byste byli ustrašení, vás vybízím, abyste přijali Boží zásah ve světě. Buďte smíření s tím, 
co musí být, co se musí stát i s jakýmikoliv zákroky, kterých je třeba k ochraně všech před 
zkažeností a nespravedlností, které uvalí na lidskou rasu ti, jejichž jediná věrnost je k sobě 
samým a těm, kdo jsou agenty Satana. 
 
Je touhou mého Syna nejdříve sjednotit všechny nevinné duše, které v Boha nevěří. Můj Syn 
ví, že ti, kdo Boha milují, ale možná nepřijímají Jeho, se k Němu časem obrátí. Má důvěru 
k těm, kdo Ho opravdu milují, ale odmítají jeho zásah prostřednictvím těchto božských 
poselství, že k Němu také přiběhnou. Jsou to ti, kteří Ho neznají a ti, kdo odmítají přijmout, 
kým je, o něž má největší starosti. A tak vždy mějte na paměti, že tyto ztracené duše budou 
první, po nichž bude prahnout nejvíce. Jsou to lidé, kteří Ho nejvíce zraňují, kteří Mu působí 
hroznou bolest a utrpení a kteří byli příčinou jeho krvavých slz, když prožíval smrtelnou 
úzkost v zahradě Getsemanské. 
 
Potrestání jsou sesílána nejen jako tresty za hříchy lidstva, ale jako prostředky pro přivedení 
lidstva k rozumu a na kolena v pokoře. Bude-li člověk zbaven své arogance, víry ve svou 
vlastní velikost a chybného přesvědčení, že jeho moc je větší než moc Boha, pak jen takovou 
očistou může být učiněn způsobilým stát před Bohem. 
 
Osoba, která je ve smrtelném hříchu a odmítá projevit výčitky svědomí, nesnese nikdy bolest 
Božího Světla. Je tedy skutkem milosrdenství, že Bůh zasáhne, aby takovou duši připravil, 
aby i ona měla účast na Boží slávě. Je to pro lásku Boží a jeho šlechetnost, že dopustí, aby 
se staly tyto těžké časy, které již začaly. Ne, že by chtěl trestat své děti za jejich hříšnost, 
ale aby zajistil, že budou hodny věčného života. 
 
Vaše milovaná Matka 
Matka Spásy 



 
1052. Snášejte mlčky, máte-li trápení, jste-li souženi odpornou surovostí, 
pomluvami, zneužíváním nebo posměchem v mém jménu  
Pátek, 14. února 2014 v 22:00 
 
Má vroucně milovaná dcero, tvrdí-li člověk, že má vědecké znalosti, musí je dokázat, abyste 
mu věřili. Řekne-li učitel, že je znalý mnoha věcí, poznáte, jak je dobrý, pokud se od něho 
můžete učit. Když Boží člověk řekne, že o Bohu ví vše, může tuto informaci sdělit a vy se 
stanete vzdělaní. Ale když Boží člověk tvrdí, že je inspirován Duchem Svatým, poznáte to 
pouze podle ovoce, které přináší, a ne podle znalostí, které sděluje. 
 
Když působí Duch Svatý, přinese to mnoho ovoce, které se projeví následovně: Lidé, kteří 
jsou přitahováni k Duchu Svatému, budou přitahováni blíže k Bohu. Budou milovat druhé více 
než dříve. Budou sdílet jejich lásku. Potom budou chtít trávit více času v modlitbě a zvláště, 
když se budou modlit za duše ostatních, než za své vlastní úmysly. 
 
Boží láska se stane hlubší a osobnější. A když Duchu Svatému dovolí se jich zmocnit, pocítí 
naléhavou potřebu odevzdat se plně do Boží vůle. Ti, kdo jsou inspirováni Duchem Svatým, 
nedají poznat nenávist těm, kdo jimi opovrhují. Místo toho se budou snažit prosit Mě 
modlitbou o záchranu takové duše. 
 
Láska Boží může duši proniknout pouze mocí Ducha Svatého. Duše budou vždy cítit klid a mír 
navzdory utrpení, které budou muset nevyhnutelně snášet, čím blíže budou Mně, jejich 
Ježíši. 
 
Nerozděluji lidi. Přitahuji požehnané – ty s dostatkem lásky ke Mně, zrozené z hlubokého 
smyslu pro pokoru před Bohem – do svého svatého srdce. Jakmile se ve Mně pohodlně 
uvelebí, jejich jediným přáním bude přivést Mi duše. Až se skutečně stanou mými, v jednotě 
se Mnou, budou předmětem nenávisti. Nenávist jim projevená, nebude pro ně nic znamenat, 
protože Mě neopustí, bude-li jejich láska ke Mně dost silná. Čas od času možná upadnou, 
protože budou cílem nátlaku. Budou cítit bolest odmítnutí – tak jako ji cítím Já. Budou 
zesměšňováni, tvrdě kritizováni a nazýváni blázny – jako jsem byl Já. Pocítí těžké břemeno 
kvůli způsobu, jakým jsou vylučováni ze společnosti – jako jsem byl Já. Jejich vědomosti 
a moudrost, daná jim Duchem Svatým, bude zuřivě odmítána, a přesto, co říkají v mém 
jménu, zůstane vryto do vzpomínek všech, kdo s nimi přijdou do styku. 
 
Takže, moji milovaní učedníci, myslete na Mne, jako bych chodil mezi vámi. Možná Mě 
nevidíte, nemůžete se Mě dotýkat, pohlédnout do světla mé tváře, ale vězte, že jsem s vámi, 
stejně jako když jsem kráčel po zemi s mými milovanými apoštoly. Nevyhledávám 
inteligentní, bohaté na vědomosti nebo spolehlivé opory společnosti – ačkoli je vítám 
a přijímám, stejně jako všechny Boží děti. Nehledám uznání učených, vysoce postavených 
mezi vámi, vůdce vašich zemí nebo církví. Neusiluji o projevy uznání, po kterých člověk tak 
horlivě touží. Místo toho vyhledávám mírné, pokorné a ty, kteří se starají o dobro ostatních 
více než o své vlastní potřeby. To jsou duše, které jsou požehnané mojí rukou. Jejich láska 
k ostatním zrcadlí moji vlastní lásku. Přijímají utrpení tak jako Já a přikládají mu jen málo 
významu. Tito lidé jsou páteří křesťanství a Duch Svatý je zakořeněn v jejich duších, pro 
dobro všech Božích dětí. 
 
Nikdy se nestyďte za dar Ducha Svatého. Snášejte mlčky, máte-li trápení, jste-li souženi 
odpornou surovostí, pomluvami, zneužíváním nebo posměchem v mém jménu, neboť když 
zůstanete s hlavou skloněnou, ďábel a ty nešťastné duše, které používá k vašemu trápení, 
selžou ve svých pokusech vás ode Mne vzdálit. 



 
Povstaňte a vyznejte Mi svou oddanost s lehkostí srdce a čistotou duše a Já vám požehnám 
darem pokoje a klidu. 
 
Váš Ježíš 
 
1053. Matka Spásy: Antikrist využije svá takzvaná stigmata jako nástroj 
k přesvědčení světa, že on je Ježíš Kristus  
Sobota, 15. února 2014 v 17:1 
 
Mé dítě, až se klam zmocní duší pod vlivem antikrista, lidé budou podvedeni mnohými činy, 
skutky a slovy, které od něho budou vycházet. Laskavý a konejšivý a s klidným vystupováním 
bude sebejistě ospravedlňovat každý hřích proti Bohu. Dokonce i ten nejohavnější hřích proti 
lidskosti bude vlídně omlouván, jako by byl bez následku. Přesvědčí mnohé, že vzít život je 
pro dobro ostatních a důležitou částí lidských práv. Rouhání, která se pohrnou z jeho úst, 
budou pokládána za spravedlivá a správná. Ospravedlní vše citováním Písma svatého 
s opačným významem. Ti, kdo budou viset na každém jeho slovu, nebudou vědět dost 
o Slovu Božím, aby byli schopni mu oponovat. Poté bude budit dojem, že se stále modlí 
a prohlásí, že je obdařen duchovními dary.  
 
Antikrist bude vyhledávat společnost těch, kdo jsou viděni, jak se věnují velkým charitativním 
dílům a bude si získávat ty, kteří se zdají být svatí v Božích očích. 
 
Časem tak lidé nabudou přesvědčení, že je skutečným osvícením celosvětové náboženství, 
ve kterém bude antikrist hrát velkou úlohu. Pak použije veškerou démonickou moc, danou 
mu Satanem, aby přesvědčil svět, že má stigmata, spojovaná se světci. Antikrist využije svá 
takzvaná stigmata jako nástroj k přesvědčení světa, že on je Ježíš Kristus a že přišel 
zachránit svět. Potom řekne, že ohlašuje Druhý příchod a ti, kteří mu v úctě padnou 
k nohám, budou smeteni spolu s ním andělem Pána, který je uvrhne do ohnivého jezera. 
 
Vaše Matka 
Matka Spásy 
 
1054. Z nenávisti nemůže vzejít nic dobrého, protože pochází pouze od Satana 
Neděle, 16. února 2014 v 15:47 
 
Má vroucně milovaná dcero, jakmile vstoupí do duší nenávist, musejí každou buňkou svého 
bytí bojovat k jejímu vymýcení. Pokud tak neučiní, pohltí duši pochybnosti a pokračující 
sžírání až k jejímu úplnému zničení. 
 
Ďábel působí nedůvěru, nepokoj, zmatení, úzkost a neustane, dokud se zasažená duše 
nenaplní nenávistí k sobě i druhým. Nenávist v duši vyvolává zmatek mezi všemi osobami, 
se kterými taková duše přichází do styku. Napadená duše použije všemožnou taktiku a lest 
k podněcování druhých věnovat se jí, dokud také nejsou napadené, a tak to pokračuje dál. 
Nenávist se šíří jako virus a roste, protože zachvátí a posedne duši, dokud se necítí nucena 
šířit tuto nenávist mezi ostatní. Takto je páchána vražda, kvůli nenávisti, kterou cítí jeden 
člověk k druhému. Nenávist se živí lžemi a nepravdami a pokračuje v růstu, dokud neovládne 
tak mnoho duší, že z nich může vycházet jen zlo. Z nenávisti nemůže vzejít nic dobrého, 
protože pochází pouze od Satana. 
 
Satan je lhář a zasévá semínka pochybností do duší, které ochabnou v bdělosti. Používá hřích 
pýchy pokaždé, aby vyvolal v duši nenávist vůči jiné osobě. Vytváří neshody mezi Božími 



dětmi, které jsou kvůli prvotnímu hříchu slabé, a nejsou-li mými pravými následovníky 
a nezachovávají Slovo mého Otce, padnou za oběť klamu. 
 
Neodvažujte se nikdy nazvat Božím dítětem, a současně rozetnout druhou osobu ve dví. 
Nikdy neříkejte, že jste naplněni Duchem Svatým, a pak, že jiná duše je služebníkem ďábla. 
Nikdy nesuďte jinou osoby podle toho, co považujete za hřích, když vy sami jste zohyzdili 
mou podobu. Nikdy se nestavte nade Mne a netvrďte, že se vyznáte víc než Já, když se řídíte 
pokyny od Satana. Ti, jejichž oči zrcadlí mé vlastní, jsou vševidoucí a musí se za takové duše 
modlit, aby dostaly milost uvolnit se z drápů šelmy. 
 
Má cesta vpřed se stává ještě těžší. Pouze ti, kdo jsou obdařeni odvahou, danou jim mocí 
Ducha Svatého, budou schopni ji vystoupat. Žel, mnozí odpadnou, k velkému potěšení Zlého. 
Trny této mise mohou trhat vaše těla a kruté nenávistné posměšky mohou probodávat vaše 
srdce, ale Já jsem ten, kdo kráčí před vámi, a proto jsem ten, kdo nese největší břemeno 
nenávisti. Vždy mějte na paměti, že útoky na tuto misi jsou útoky proti Mně. Nenávist k této 
misi je nenávistí ke Mně, Ježíši Kristu. Nemůžete říkat, že Mě milujete, a současně jinými 
způsoby přiznat svou nenávist ke Mně. Buď jste se Mnou, nebo proti Mně. Buď ve Mne 
věříte, nebo ne. Věříte-li ve Mne, nesmíte nikdy pronásledovat jinou duši, neboť učiníte-li to, 
byli jste ode Mne odloučeni mým nepřítelem a nemáte právo prohlásit, že patříte Mně. 
 
Váš Ježíš 
 
1055. Seberte Mi duši – život – a vzdalte ji ode Mne a na svůj vlastní život – 
věčnou spásu – už nebudete mít právo 
Pondělí, 17. února 2014 v 00:15 
 
Má vroucně milovaná dcero, až přijde čas Posledního soudného dne, mnohé duše se Mne 
zřeknou s velkým strachem v srdci. Neboť tehdy bude Pravda jasná jako křišťálově čisté 
jezero bez poskvrny. Tak jasná bude Pravda, že to bude, jakoby hleděly do zrcadla. A co 
uvidí? Uvidí moji tvář, můj smutek, moji lásku, moji lítost, můj hněv, a pak budou svědky mé 
spravedlnosti, protože potom už nebude cesty zpět. 
 
Teď je čas daný lidstvu k jeho vykoupení. I Já jsem dostal tento čas, abych vás všechny 
připravil. Využijte jej moudře a uvidíte Boží slávu. Promarněte ho a nikdy neuvidíte světlo ani 
slávu mého království. Místo toho budete muset snášet věčné oddělení ode Mne. Vaší 
jedinou společností bude smečka vlků – zuřivých démonů – v propasti – která je domovem 
šelmy. Všichni, kdo podlehnou zkaženosti, bez ohledu v jakém rozsahu, budou padat dál 
a dál ode Mne – čím více odmítali Boží Slovo. 
 
Tento čas byl dán lidem, aby se náležitě připravili. Mojí misí je sejmout vám z očí pavučiny, 
abych vám mohl ukázat, co potřebujete udělat, abych vás mohl přivítat v mém Novém ráji. 
Tato mise může být vaší jedinou příležitostí umožnit vám chopit se mé ruky, než budete 
uvrženi do velké prázdnoty podvodu. Satan prohlásil, že bude pokračovat v krádeži duší těch, 
kdo Mě milují. Jeho jediným cílem je nyní odtáhnout vás ode Mne – ty, kteří Mě skutečně 
milují. A tak vloží každou pochybnost, každou lež a rouhání do duší těch, kdo žijí své životy 
podle Pravdy. Kvůli jeho vlivu Mě lidé opustí. Satan se Mi nyní pyšně vysmívá, a pokaždé, 
když kvůli němu ztratím duši, přísahá, že nikdy nepřestane zasahovat do každé, Mnou 
požehnané mise na zemi k záchraně duší.  
 
Nesmíte se nikdy zabývat mými nepřáteli nebo Mě proti nim bránit. Nespouštějte nikdy z očí 
Bibli svatou. Nenechejte žádného člověka do ní zasahovat. Ignorujte ty, kteří se vás pokusí 
přesvědčit, že by Bůh toleroval jakýkoliv pokus změnit byť i jedno jediné slovo, jedno 



jediného proroctví, jedno jediného přikázání, protože to je ten největší hřích. Nikdy 
neporušujte první přikázání. Nikdo se nemůže stavět nad Boha. 
 
Každý, kdo mezi vámi hřeší, se musí ke Mně stále vracet, znovu a znovu. Nebuďte nikdy 
zahanbení tím, že ke Mně přiběhnete. Nedovolte, aby vás zaplavil jakýkoliv druh nenávisti. 
Je to váš hřích, který si ošklivím – přesto jej odpouštím. Miluji vás a budu vás stále milovat. 
To proto, že vás miluji, Mi byl poskytnut tento čas, abych vás všechny sjednotil. Nedovolte 
zlu oddělit vás od vašich bratrů a sester. Neposlouchejte nic ani nikoho, kdo se vás pokusí 
odtáhnout od mého díla – této mise spásy. 
 
Vaše oddanost ke Mně je důležitá, protože jste to vy, má armáda zbytku, která bude 
nástrojem k záchraně zbytku světa před utrpením stejného osudu, jaký měli ti, kdo odmítli 
naslouchat Noemu. Kdokoliv, kdo bude zodpovědný za to, že Mi vezme jednu jedinou duši, 
bude za to trpět. Můj hněv dosahuje vrcholu, když vy, neochotní soustředit se na stav své 
vlastní duše, se záměrně snažíte vzít jinou s sebou a pryč od mé lásky a mého království. 
Byli jste varováni o následcích předem. Nyní vám znovu připomínám: Seberte Mi duši – život 
– a vzdalte ji ode Mne a na svůj vlastní život – věčnou spásu – už nebudete mít právo. 
 
Váš Ježíš 
 
1056. Až přijdu soudit, svět se bude chvět 
Úterý, 18. února 2014 v 18:09 
 
Má vroucně milovaná dcero, až zintenzivní bitva o duše, mnozí lidé začnou nejprve 
pochybovat o mé existenci, než Mě úplně odmítnou. 
 
V mysli lidí světa bude vytvořena nová falešná náhrada místo Mne. Mé jméno bude 
opovážlivě užíváno, ale slova, která Mi budou přisuzovat, nebudou ode Mne. Vyhlásí, že 
Bůh nedovolí, aby hříchy člověka zakalily jeho úsudek. Bůh bude hřích spíše přehlížet pro 
jeho malý význam, protože člověk je slabý a bude vždy tak jako tak hřešit. Bude vám 
řečeno, že Ježíš odpustí všem, protože jeho milosrdenství je mocnější než odsouzení. 
To bude lež, ale mnozí lidé tomu uvěří a nepocítí vůbec žádnou povinnost, aby se hříchu 
vyhnuli nebo aby hledali odpuštění, protože tehdy budou přesvědčeni, že hřích ve 
skutečnosti neexistuje. Právě tyto duše jsou těmi, které potřebují modlitbu nejvíce. Ať si 
nikdo neplete moje milosrdenství s mým soudem, protože jde o dvě různé věci. 
 
Mé milosrdenství bude projeveno pouze těm, kdo ukážou lítost nad svými hříchy. Nebude 
projeveno těm, kdo přede Mnou pyšně stojí, když ze své strany neučinili žádný pokus 
vyhledat moje odpuštění. Až přijdu soudit, svět se bude chvět. A až bude mé milosrdenství 
vyčerpáno, má spravedlnost dopadne jako sekera. Potrestám zkažené, kterým už není 
pomoci. 
 
Člověk nesmí ignorovat můj slib ani na minutu. Přijdu shromáždit všechny Boží děti, ale žel, 
mnohé z nich nevstoupí nikdy do mého ráje, protože zapřely Mě, moji existenci a existenci 
hříchu. 
 
Váš Ježíš 
 
1057. Zemětřesení budou tak mohutná, že budou pocítěna napříč mnoha zeměmi 
současně 
Čtvrtek, 20. února 2014 v 18:39 
 



Má vroucně milovaná dcero, až Mi nadejde čas dát se poznat při mém Druhém příchodu, 
nebudete poznávat svět, natolik se změní. 
 
Rychlost, jakou lidstvo upadne do hlubin hříchu, vás bude šokovat. Bude možné spatřit 
všechny ohavné hříchy těla a mnozí budou muset přihlížet páchání těchto hříchů na 
veřejnosti. Tito viníci neprojeví téměř žádný stud, když jako lvi při záchvatu zuřivosti nad 
svou kořistí klesnou do největších hloubek nemravnosti, neviděné od dob Sodomy a Gomory. 
Zamoření lidstva způsobené Zlým bude takové, že vraždy budou páchány všude 
a sebevraždy se budou rozmáhat. Protože Satan hltá duše, postará se, aby byl porušen 
každý zákon ustanovený mým Otcem. Chladná srdce, vyprahlé duše a posedlost falešnými 
bohy a zlými duchy nahradí lásku, která v tomto čase ještě stále ve světě existuje. 
 
Mé jméno bude užíváno k pronášení sprostot a lidé se budou navzájem v srdci proklínat. Má 
dcero, Pravda může být někdy nesnesitelná, ale spravedlnost bude mým Otcem seslána na 
země, které znesvěcují jeho Slovo. Všechny tresty seslané mým Otcem se uskuteční před 
mým Druhým příchodem. Města zmizí, země budou zaplaveny vlnami hněvu mého Otce 
a zemětřesení budou tak mohutná, že budou pocítěna napříč mnoha zeměmi současně. 
Má dcero, už jsi obdržela informace o městech, která budou velmi trpět. Musíš Mi nabídnout 
své slzy na smír za hříchy těch, jejichž osud leží v temnotě. Bez tvého utrpení nemohu učinit 
to, co je třeba pro záchranu těchto duší. Proto prosím, buď štědrá se svou bolestí a Já 
prokážu milosrdenství těm, které přede Mne postavíš. 
 
Hory poklesnou, jezera se spojí s moři a povrch země se zmenší o třetinu. Déšť, jako mé slzy 
žalu, pro nenávist v lidských srdcích neustane, dokud mé slzy nebudou setřeny smířením 
obrácených hříšníků. 
 
Vězte nyní, že dary, které vám byly dány mou Matkou v průběhu staletí, musí být použity, 
abyste se ochránili. Vězte také, že Medailon Spásy – silnější než jakýkoliv jiný – bude vaší 
obranou proti vábení antikrista. Bude učiněn každý pokus zastavit Medailon Spásy, ale nic 
nezastaví moc spojenou s tímto darem. 
 
Moji milovaní následovníci, musíte se nyní soustředit na modlitbu a vložit ve Mne veškerou 
svou důvěru, protože ti, kdo jsou moji, budou chráněni a vy budete pro Mne důvodem, že 
projevím milosrdenství trpícím a pohanům. Nesmíte nikdy ochabnout nebo se vzdát, neboť 
učiníte-li tak, shledáte, že nelze najít správný směr na této cestě ke Mně bez mého Světla, 
kterého bude třeba na každém kroku, máte-li tuto cestu dokončit. 
 
Váš Ježíš 
 
1058. Když Bůh dovolí pronásledování křesťanů a Židů, pak má k tomu dobrý 
důvod 
Pátek, 21. února 2014 v 18:00 
 
Má vroucně milovaná dcero, člověk je zranitelné a slabé stvoření, ale je dítětem Božím. Kvůli 
hluboce zakořeněnému pudu sebezáchovy udělá člověk vše potřebné, aby přežil. V časech 
velkého tělesného utrpení se zlomek síly v něm stane zřetelnějším. Velkou sílu obvykle 
uvidíte u slabých, hladových a tělesně trpících, u pronásledovaných a u těch, kdo trpí rukama 
fanatiků. Jsou to ti nejslabší mezi vámi, kteří se stanou nejsilnějšími a ti, kdo si myslí, že jsou 
nejsilnější, se stanou nejslabšími. 
 
Odděluji slabé, mírné, pokorné a spravedlivé od těch, kdo vyzdvihují sami sebe a kteří jen 
slovy podporují mé učení, ale ve svých srdcích proklínají druhé. Odděluji nyní zrno od plev, 



a proto víra každého člověka bude zkoušena, dokud on, či ona nedosáhnou pokraje 
snesitelného. Zahrnuji všechny, kdo nevěří v Boha, ty, kdo odmítají pravého Boha a ty, kdo 
předali svá srdce mému nepříteli – Zlému. Každá duše bude mít přede mnou stejné 
postavení a každá milost bude dána těm, kteří Mě v tomto čase nepřijímají. 
 
Svět bude zkoušen stavem lásky, kterou má každá osoba k druhým, což je pravým obrazem 
a pravou mírou jejich lásky k Bohu. Váš čas je omezen, a abyste byli v stavu snést tuto cestu 
pokání, musíte přijmout, že Boží proroci jen oznamují jeho vůli, abyste se stali jeho v těle 
i v duchu. Nebraňte se Boží ruce. Radujte se, protože zkoušky, které jsou dovoleny mým 
Otcem, způsobí velké sjednocení jeho Dvou svědků na zemi – křesťanů a židů – a z těchto 
dvou vzejde velké obrácení. Když Bůh dovolí pronásledování křesťanů a židů, pak má k tomu 
dobrý důvod. Kvůli tomu, co budou muset přestát, se uskuteční velké obrácení a miliardy lidí 
uvidí slávu Boží s jasnou myslí, kdy žádný zmatek nezkazí jejich radost, kdy konečně poznají 
Pravdu. 
 
Čas uvidět Pravdu takovou, jaká je, včetně dobrého i zlého, je blízko. A potom vás už nic 
nezraní. Už víc nebude oddělení od Boha. Láska konečně přemůže všechny. Láska je Bůh 
a jeho vláda je věčná. Už nebude nenávist, neboť bude mrtvá. 
 
Váš Ježíš 
 
1059. Mnozí z vás, kdo teď říkají, že Mě milují, Mě zradí právě tak, jako Jidáš 
Sobota, 22. února 2014 v 18:35 
 
Má vroucně milovaná dcero, z bolesti se zrodí radost, ze zoufalství naděje a z pronásledování 
svoboda, předáte-li Mi vše v naprosté důvěře a ke slávě Boží. 
 
Veškeré tvorstvo v nebi, na zemi i pod zemí poklekne před Pánem – všichni, bez výjimky. Ale 
člověk, slabý a padlý, nevzdává Bohu slávu – ani ten nejoddanější a nejsvatější – nedokáže-li 
se zcela odevzdat mému Otci, skrze Mne, jeho jediného Syna, Ježíše Krista. Dokud bude ve 
světě existovat duch zla, člověk nebude hoden stát přede Mnou. Nemůžete pokleknout přede 
Mnou, jste-li plní své domýšlivosti. Nemůžu vás slyšet, když se Mi uzavíráte, jste jako tyrani, 
kterými se stáváte, když Satan plní vaši mysl hříchy smyslů. Jen ti, kdo přede Mne přijdou 
čistí, po usmíření se Mnou, mohou být se Mnou skutečně sjednocení. 
 
Kráčíte-li jako králové a rozkazujete ostatním, sedíce na svých pozemských trůnech, 
nemůžete být mými služebníky. Sloužíte-li Mi upřímně, bez ohledu na to, jaká je vaše úloha, 
budete vždy mluvit Pravdu. Pokaždé, když budete hlásat mé pravé Slovo, poznáte, že vám 
vždycky přinese mnoho kritiky. Pravé Slovo už brzy nebude vyslovováno těmi, kdo pronikli 
do nejvyšších stupňů mé církve, předstírajíce, že Mě milují, ale ve skutečnosti Mě nenávidí. 
Potom vy, věřící, abyste zůstali ve Mně a se Mnou, budete potřebovat hodně odvahy. 
 
Kolik z vás má takovou odvahu? Kolik z vás bude schopných vydržet pronásledování, které 
přijde, až budete hlásat Pravdu? A tak vás musím s těžkým srdcem informovat, že mnozí 
z vás, kdo nyní říkají, že Mě milují – Mě zradí právě tak, jako Jidáš. Protože až mé svaté 
Slovo bude pozměněno tak, že se stane prázdnou a vyschlou nádobou, mnozí z vás přijmou 
toto falešné učení. Tak mnoho z vás odmítne tuto misi a odvrátí se od mého kalichu spásy. 
Musíte se modlit tuto modlitbu modlitební kampaně (136), abyste zůstali věrní mému Slovu: 
 
Abychom se drželi tvého Slova 
 



"Nejdražší Ježíši, pomoz mi slyšet tvé Slovo. Žít tvé Slovo. Říkat tvé Slovo. Předávat tvé 
Slovo. 
 
Dej mi sílu prosazovat Pravdu, i když budu kvůli tomu pronásledován.  
 
Pomoz mi udržet tvé Slovo živé, až bude umlčováno tvými nepřáteli. 
 
Nechej mě pocítit tvou odvahu, až budu skleslý. 
 
Naplň mě svou silou, až budu slabý. 
 
Dej mi milost zachovat důstojnost, až brány pekla budou mít převahu nade mnou, abych 
zůstal věrný tvé nejsvětější vůli. Amen." 
 
Každý démon z pekla proklíná tuto misi, mou poslední na zemi. Bude třeba velké odolnosti, 
obrovské odvahy a hluboké lásky ke Mně, vašemu Ježíši, abyste Mi zůstali věrní. Nejdříve 
odpadnou nejslabší. Vlažní je budou následovat, a pak jen ti, kdo zůstanou čistí srdcem 
a nebojácní, zůstanou stát. 
 
Váš Ježíš 
 
1060. Když se lidská vůle střetne s vůlí Boží, pak obě strany velmi bolestně trpí 
Neděle, 23. února 2014 v 16:03 
 
Má vroucně milovaná dcero, když se lidská vůle střetne s vůlí Boží, pak obě strany velmi 
bolestně trpí. Člověku byl mým Otcem udělen dar svobodné vůle a proto má svobodu činit 
v životě takové volby, jaké si přeje a Bůh nebude nikdy zasahovat do tohoto daru z nebe. 
Avšak pro ty, kdo si přejí sloužit Mi plně s úmyslem pomáhat Mi zachránit duše ostatních 
a darují Mi dar své svobodné vůle, to bude velice obtížná cesta. 
 
Když Mi odevzdáte svou svobodnou vůli, abych učinil, co je třeba pro spásu duší, utrpení, 
které budete muset snášet, bude velmi kruté. Protože vaše vůle vám už nebude více patřit, 
a vzhledem k tomu, že lidská povaha je taková, jaká je, znamená to, že dojde k zápasu mezi 
lidskou svobodnou vůlí a vůlí Boží. Mnozí lidé, kteří Mě milují a chtějí vykonávat Boží vůli ve 
svých životech, se budou vždy vzpírat. Abyste uspokojili Boží vůli, duše se musí vzdát 
veškerého pocitu pýchy a potřeby uspokojit své vlastní osobní touhy. Bohu můžete 
opravdově sloužit, pokud Mu zcela důvěřujete a nabídnete Mu všechna vaše soužení 
a utrpení pro dobro všech. 
 
Když dobře smýšlející lidé sloužící Bohu a snažící se žít své životy tak, jak jim nařídil, 
vypadnou z milosti, cítí se zahanbení. Ponížení, že se vyhýbali Bohu, a protože Ho zklamali 
svým sobectvím, pocity sebeúcty nebo arogance, skrývají své tváře před Božím Světlem. 
Jsou-li osvíceni Pravdou, tyto duše mohou, náhle a bez varování, začít pochybovat o své víře. 
V jedné minutě milují Boha celým srdcem a zcela se odevzdají do jeho péče a v další minutě 
se odříznou od zdroje Světla. Následně tato osoba, používajíc lidský rozum, diktuje Bohu, co 
je připravena udělat, aby Mu sloužila, a to obvykle za svých vlastních podmínek. Ano, tato 
duše může Bohu říct: "Budu Ti sloužit, ale pod podmínkou, že mi poskytneš tuto a tamtu 
laskavost." Cožpak nevíte, že nemůžete sloužit dvěma pánům, protože je pouze jediný Bůh 
a velí On? Bůh je Pán všeho, co je a bude. Člověk je zde, aby Bohu sloužil, ale přesto Bůh 
udělá vše, co může, aby svým dětem poskytl útěchu. 
 



Když shledáte, že začínáte o Bohu pochybovat nebo ztrácet důvěru v jeho lásku nebo slib, 
pak se musíte modlit tuto modlitbu modlitební kampaně (137), která bude známá jako 
Modlitba obnovy: 
 
Modlitba obnovy 
 
"Ó, Všemohoucí Bože, ó Bože Nejvyšší, shlédni na mne, svého pokorného služebníka s láskou 
a soucitem ve svém srdci. Navrať mě do svého Světla. 
 
Pozvedni mě zpět do tvé přízně. Naplň mě milostí, abych se Ti mohl nabídnout v pokorné 
služebnosti a v souladu s tvou nejsvětější vůlí. 
 
Zbav mě hříchu pýchy a všeho, co Tě uráží, a pomoz mi Tě milovat hlubokou a stálou touhou 
Ti sloužit po všechny mé dny na věky věků. Amen." 
 
Prosím, pamatujte, že je velmi snadné obrátit se k Bohu zády a stačí jediná osoba, aby 
zasadila do vaší mysli pochybnosti o Boží dobrotě a jeho velkém milosrdenství ke všem jeho 
dětem.  
 
Vyžaduje to velkou odvahu a houževnatost, zůstat věrný Božímu Slovu, ale bez toho, že 
byste prosili o milost Mu řádně sloužit, nedokážete to zvládnout sami. 
 
Váš Ježíš 
 
1061. Matka Spásy: Všechny odkazy na peklo byly odstraněny a člověk byl mylně 
uveden do falešného pocitu bezpečí 
Neděle, 23. února 2014 v 16:28 
 
Mé dítě, dokud bude na zemi existovat vláda Satana, Pravda bude vždy potlačena. 

Od smrti mého Syna na kříži byl mařen každý pokus šířit jeho Slovo. A od časů šíření 
křesťanství se v učení, předepsaném mým Synem Ježíšem Kristem, objevily mnohé trhliny 
a jeho učedníky bylo upraveno. S Pravdou bylo vždy manipulováno, ale navzdory tomu Boží 
Slovo zůstává ve světě stále živé a přítomnost mého Syna, prostřednictvím svaté eucharistie, 
byla uchována. 

Pravda, týkající se existence Satana a skutečnosti pekla byla po mnohá desetiletí potlačována 
a to mělo neblahý vliv na spásu lidstva. Všechny odkazy na peklo byly odstraněny a člověk 
byl mylně uveden do falešného pocitu bezpečí. A tak dnes málo lidí věří v existenci ďábla 
nebo pekelné propasti. Tato lež byla metlou lidstva a v důsledku bylo ztraceno mnoho duší, 
protože existence pekla je popírána. Smrtelný hřích už nadále není považován za skutečnost, 
a tak není ani žádná snaha se mu vyhnout. Ti, kdo slouží mému Synu, Ježíši Kristu, v jeho 
církvích, mají povinnost připravovat duše, aby byly způsobilé vstoupit do nebeského 
království. 

Peklu se lze vyhnout pochopením následků smrtelného hříchu, přesto o tom není zmíněno 
jediné slovo. Duše jsou ztraceny, protože nebyly nikdy řádně poučeny, jak se hříchu vyhnout 
a jak se snažit o pokání. Abyste se stali hodni vstoupit do nebeského království mého Syna, 
musíte své životy prožít podle Slova Božího. Prosím, neignorujte Pravdu, protože pokud tak 
učiníte, budete ztraceni. 

Modlete se, modlete se, modlete se, aby lidé přijali existenci Satana, protože dokud tak 
neučiní, nikdy opravdu nepřijmou slib vykoupení mého Syna. 



Vaše milovaná Matka 
Matka Spásy 
 
1062. Vy, moji Dva svědci na zemi, musíte vytrvat ve svém postoji 
Pondělí, 24. února 2014 v 16:00 

Má vroucně milovaná dcero, moji nepřátelé se nenacházejí v hierarchii falešných 
náboženství. Mnoho takových duší nic lepšího nezná a přijmou Mě, až se jim dám poznat. 
Jsou to ti, kdo budou řídit největší odpadlictví z řad mé vlastní církve na zemi, kdo jsou ze 
všech nejnebezpečnější. 

Ne všichni, kdo přicházejí oblečení jako moji služebníci, jsou ode Mne, ale vězte toto: Má 
hodina je blízko a právě před mým Druhým příchodem sestoupí mor odpadlictví a pohltí mou 
církev na zemi. Právě tak, jako ti vlci v rouchu beránčím, oklamou svět k domněnce, že Dům 
Boha přijme jakékoliv náboženství, včetně těch, která popírají Mě, Ježíše Krista, a přesvědčí 
vás, že tato ohavnost je tou největší evangelizací, jakou kdy spatřil svět. A to vzbudí Boží 
hněv. Zatímco svět a všechna jeho náboženství budou vtažena do této nové, falešné církve, 
jim bude přichystána cesta pyšného provázení muže nepravosti. 

A tak vám, kdo zůstanete pozorní k mému Varováni a budete trpět tím, že se vzdorovitě 
držíte mého Slova, dám také sílu vydržet tuto bolestnou událost. Podvodníci, kteří si zajistí 
cestu do mé církve, mnohé oklamou a budou pokračovat v klamání miliónů, včetně 
křesťanských vyznání, stejně jako těch, která Mě vůbec neuctívají. Všichni tito podvodníci 
budou šířit bludy a časem vytvoří pro svět jediné náboženství. Žádná jiná víra nebude 
tolerována, jiná, než nové falešné učení – učení z pekla. Křesťané a židé budou dvě víry, 
z nichž bude vytvořen zbytek církve. 

Až vám má proroctví přivedou slzy do očí, vězte, protože vám žehnám skrze tuto misi, dávaje 
vám nervy z ocele a pevné odhodlání, že zůstanete věrní Mně, svému Ježíši. 

Vy, moji Dva svědci na zemi, musíte vytrvat ve svém postoji. Odolejte každému pokušení 
odvrátit se ode Mne a vždy vytrvejte ve své lásce ke Mně. Má zbylá církev bude vytvořena 
jak vně této mise, tak i z jejího nitra. Vy, kdo tuto misi nyní odmítáte, ale opravdu Mě 
milujete, budete také vtaženi do mé armády zbytku na zemi. V den, kdy k tomu dojde, si 
uvědomíte, že Kniha Pravdy byla vskutku darem z nebe, k pomoci na vaší poslední cestě do 
mého království a věčného života. Jen pak se budete bez bázně radovat, protože budete mít 
všichni potřebné sebevědomí k oslavení Boha. 

Váš Ježíš 

1063. "Bůh", kterého budou hlásat, nebude můj milovaný Otec 
Úterý, 25. února 2014 v 13:50 
 
Má vroucně milovaná dcero, bylo předpověděno, že nenávist lidstva k Bohu na konci časů 
dosáhne nebývalých rozměrů. Tehdy lidé nebudou schopni rozlišit dobro od zla. Mnoho 
zmatku je zkazí a bude v nich panovat  temnota duše, která jim přinese málo pokoje. 

Bůh bude popírán. Já, jeho jednorozený Syn, budu zesměšňován a mé božství bude 
odmítáno. Všichni, kdo Mě milují, budou pokoušeni, aby se odvrátili od všeho, co jsem je 
učil. Každá osoba, která Mě popře, se to bude snažit ospravedlnit svými důvody. Těmi budou 
tyto: "Ježíš – řeknou – je pouhá figurka, prorok poslaný učit lidi Pravdu." Brzy uvěří, že moje 
božství byla lež a pouze věrnost Bohu – laskavému Bohu – je vše, co potřebují všechna 
náboženství, aby mohla být spojena v jedno. 



Ten "bůh", kterého budou hlásat, nebude můj milovaný Otec. Místo toho budou zbožňovat 
falešné duchy, maskované do podoby Božích andělů. Zatímco se svět bude radovat, 
vedle křesťanů, kteří Mi zůstali věrni, a židy, věrnými mému Otci, čas mého Druhého 
příchodu přijde tak náhle, že jen málo bude připravených. Pak budou pronásledovatelé 
umlčeni, zlí zničeni a ti, jejichž jména jsou v Knize živých, se sjednotí a budou žít život 
věčné slávy. 

Váš Ježíš 

1064. Bůh Otec: Dokonalost ztraceného ráje bude obnovena do své bývalé 
nádhery 
Středa, 26. února 2014 v 16:26 
 
Mé děti, naslouchejte Mi, když k vám volám a vyznávám svou hlubokou a stálou lásku k vám 
všem. Uprostřed zkoušek, smutku, krutostí, bezbožnosti a samozřejmě i radosti a pokoje, 
mám vládu nade vším. 

Nazrál čas k zesílení očisty, nepřinese ale nic jiného než dobro. Chápejte tyto časy, jako když 
je dítě upoutáno na lůžko po napadení nemocí, působící oslabení, bezmocnost, nedostatek 
energie a výživy a velmi vysokou horečku. Nezotaví se, dokud horečka nevymizí, a přesto je 
to právě horečka, která jej zbaví nemoci. 

Očista lidstva byla předpověděna a Já ji dovolím, aby zbavila lidstvo nemoci, která ničí srdce 
a duše těch, kteří Mě skutečně neznají. Rozdělení ve světě budou vzrůstat, až do úplného 
vyčerpání. Války, potom co vypukly a způsobily ničení, zmizí a zavládne mír. Odpadlictví 
zahalí duše, ale později většina mých dětí uvidí Pravdu a rozběhne se ke Mně, díky lásce, 
kterou pocítí k mému milovanému Synu, Ježíši Kristu. 

Mé stvoření se stane dokonalým, až Satan a každý démon, který zamořuje zemi, bude 
vyhnán. Světlo se stane jasnějším a dokonalost ztraceného ráje bude obnovena do své 
bývalé nádhery a lidstvo bude se Mnou jedno. 

Brzy budete svědky naplnění mého slibu, že vás přivedu zpět do ráje, který jsem stvořil pro 
každého z vás ještě předtím, než jste se poprvé nadechli. Každý z vás obdržel toto přirozené 
právo. Připravte se. Budete přitahováni do mého ráje láskou, kterou vložím do vašich srdcí 
a prostřednictvím milostí, které udělím vašim duším. Ani jedna jediná duše nebude moct říct, 
že jsem vám nedal každou příležitost, všechna znamení, veškerou milost. Modlete se, abyste 
měli omilostněné srdce k přijetí nádherného života světa bez konce, který jsem pro vás 
připravil. 

Váš milovaný Otec 
Bůh Nejvyšší 
 
1065. Matka Spásy: Láska a jedině láska pochází od Boha. Nenávist pochází 
pouze od Satana. Není žádné mezi. Nic mezi tím.  
Čtvrtek, 27. února 2014 v 14:48 

Mé dítě, protože Zlý nechce přijít o jedinou duši ze vzdoru vůči Bohu, je proti této misi spásy 
mnoho nenávisti. Hovoří-li Bůh skrze proroka, v pekle to vyvolává zuřivost.  Zlý vynakládá 
proto veškeré úsilí k umlčení Božího Slova. On, Satan, udělá všechno možné, aby znechutil 
lidi vůči všemu, co zachrání lidské duše.  

Dotud bude šířit nenávist, dokud se duše, plné jeho nenávisti, nestanou jeho snaživými 
agenty, že nadále už nebudou ovládat své jednání. Plné jeho zuřivosti zjistí, že nejsou 



schopni pocítit v srdci lásku k těm, které pokládají za své nepřátele. Potom začnou nenávidět 
samy sebe, a čím více budou hřešit proti Bohu, tím více budou naplněny strašným utrpením. 
Nakonec, až taková nenávist opanuje duše, nebudou schopny osvobodit se od Satana. 
Takové duše potřebují mnoho modliteb. Jestliže se duše rouhají Božímu Slovu, až se vzepřou 
šelmě, budou čelit tak nelítostné zuřivosti, že se jim nepodaří vymanit se z její moci. Jejich 
proklínání Boha se stane jejich prokletím a v té chvíli už pro ně nepůjde nic udělat.  

Duše plné nenávisti nepromlouvají Slovem Božím, není to možné. Nenávist nevyjde nikdy 
z úst těch, kteří Boha skutečně milují. Nesmíte nikdy podcenit Satanovu moc, protože dokáže 
polapit kteroukoliv duši, ať je jak chce dobrá. Zpočátku bude Zlý velmi přesvědčivý, když 
bude plnit oběť svými lžemi. Vytvoří dokonce duchovní pocit, že jsem to já, Matka Boží, která 
s duší hovoří. Využije lásku duše k Bohu, aby v ní vyvolal pocit rozhořčení vůči tomu, co duše 
vnímá jako zlý čin, skutek nebo slovo. Chytí do pasti duše, které mohou být čas od času 
věrnými Božími služebníky. Ale jakmile dovolí duše Zlému naplnit ji jakoukoliv formou 
nenávisti, shledá nemožným se od něj osvobodit. Pouze modlitba a velké skutky pokání 
a pokory jej mohou zahnat pryč. Za chvíli duše zjistí, že něco není v pořádku, až ji přemůže 
hněv, neklid, úzkost a naprostý nedostatek pokoje. Zlý neustane, až se duše nakonec obrátí 
proti Bohu a bude se Mu rouhat. 

Děti, nesmíte se nikdy zaplést s těmi, kdo vám vnesou do duše pochybnosti o Boží 
dokonalosti. Když se zapletete s těmi, kdo proklínají Boha, stanete se nečistými. Uděláte-li to, 
budete také naplněni nenávistí, jakou jste nikdy dříve nepocítili. Pak budete potřebovat 
velkou pomoc a zásah, než budete opět hodni stát v Boží přítomnosti. 

Nevšímejte si veškerých podob nenávisti, protože ta nikdy nemůže pocházet od Boha. Je 
pouze jediný zdroj, ze kterého plyne nenávist, a tím je Satan. Mějte pletky se Satanem 
a s těmi, jejichž duše plní nenávistí, a pak se tento jed přelije do vaší duše. Nevšímejte si 
těchto věcí. Zůstaňte zticha. Modlete se za duše, které nenávidí ostatní. Musíte se modlit 
můj svatý růženec, na ochranu před tímto pokušením.  

Varuji vás před těmito věcmi, protože moc Satana je v tomto čase tak silná, že se snaží 
ukrást duše všech lidí na světě, kteří věří v mého Syna, Ježíše Krista a těch, kteří jsou věrní 
mně, jeho milované Matce. Prosím, dejte na mne v tomto čase modlitbou modlitební 
kampaně (138) za ochranu před nenávistí:  

Za ochranu před nenávistí 

"Ó Matko Spásy, ochraňuj mě od veškeré nenávisti.  

Pomoz mi zůstat tichým, když se střetnu s nenávistí.  

Udrž mě silným ve věrnosti Ježíši Kristu, až zeslábnu.  

Zapečeť mé rty.  

Pomoz mi odvrátit se od těch, kdo mě budou vtahovat do řečí, které popírají učení tvého 
Syna nebo těch, kdo se mi posmívají kvůli mé víře.  

Oroduj za tyto duše, drahá Matko, aby se zřekly Satana a pocítily pokoj tvé lásky a vládu 
Ducha Svatého ve své duši. Amen." 



Láska a jedině láska pochází od Boha. Nenávist pochází pouze od Satana. Není žádné mezi. 
Nic mezi tím. Buď jste s mým Synem, nebo proti Němu. 

Vaše milovaná Matka 
Matka Spásy 

1066. Svět se bude klanět, padat na kolena a zbožňovat šelmu 
Pátek, 28. února 2014 v 21:41 
 
Má vroucně milovaná dcero, dám své armádě zbytku a všem, kdo se nikdy neodchýlí od 
mého svatého Slova, pravomoc nad národy, až odpadlictví, ve jménu sjednocení, všechny 
zaslepí. 

Dostanete velké výsady, velké milosti a moc vést věřící, slabé a ty, kdo se ztratí ve vyprahlé  
poušti. Stanete se skutečným Duchem, jediným zbylým ostatkem Ducha Pána v církvi, která 
bude zbavena mé svaté přítomnosti. Má přítomnost bude přebývat pouze v těch, kdo 
dostanou pravomoc diktovat Slovo Boží a vést žíznivé duše k fontáně života. 

Až se brzy objeví falešní poslové, kteří budou tvrdit, že přijímají slova a příkazy z nebe, 
stanou se podobní princům na trůnu, který bude brzy odhalen v novém chrámu ohavnosti. 
Toto nové centrum vlády bude ozdobeno svými vlastními oddanými služebníky, věštci a těmi, 
kdo jsou plni ducha temnoty – všichni ti, kteří budou podlézat antikristu. 

Svět se bude klanět, padat na kolena a zbožňovat šelmu. V srdcích jim nezbude ani špetka 
lásky – ale vězte: Odetnete-li si pravou ruku od Boha, levou si potřesete s šelmou, která vás 
stáhne a pohltí svým hrozným sevřením. Otevřete-li svou duši Zlému, vstoupí do ní a už 
nikdy vás nenechá ani na chvíli v pokoji. Svou svobodnou vůlí se s ním budete snažit bojovat, 
ale nebudete dost silní. 

Můj zbytek se bude dále formovat, nebojácný a označen světlem mé tváře, jak bude 
shromažďovat milióny ze čtyř koutů světa, aby jim přinesl Pravdu. Budou kázat evangelia, 
hlásat mé Slovo a nikdy se neodchýlí od Pravdy. Budou opovrhováni, zesměšňováni, 
zrazováni – dokonce těmi jim nejbližšími – a přesto ze Mne nikdy nespustí oči. 

Svět nebude vítat Pravdu, až bude zasažen falešnou zbožností a uspokojením, které pocítí, 
protože v této fázi bude hřích popřen ve všech svých podobách. 

V každé válce může být jen jeden vítěz. Bojuje-li člověk proti Bohu, vždy dopadne špatně. 
Straní-li podvodníkovi, bude vyhnán a nikdy neuvidí světlo mé tváře. 

Moji milovaní zbylí, modlete se, za ty, kdo budou oklamáni antikristem. Toužím, aby tyto 
duše byly vzaty pod moji ochranu. Nebudou Mě hledat, ale skrze vaše modlitby můj Otec 
zakročí, aby mohly vejít do mého velkého milosrdenství. 

Váš Ježíš 

1067. Jakmile máte Mne, máte všechno 
Neděle, 2. března 2014 v 20:14 
 
Má vroucně milovaná dcero, jsou časy boje, kdy se lidé mohou cítit bezmocní. Jsou časy 
tragédií, kdy se cítí vystrašení. A jsou chvíle, kdy si člověk zoufá a z jeho života se vytratí 
veškerá naděje. Pak jsou časy bídy, kdy se člověk oddělí od těch, které miluje – kdy cítí, 
že je pro něj příliš těžké život snést. Říkám těm, kdo trpí takovými bolestmi, aby Mě volali 
a prosili Mě, svého Ježíše, abych jim odejmul všechna trápení. Nabídněte Mi všechny vaše 



zkoušky, když se stanou příliš těžké, abyste je unesli. V okamžiku, kdy Mi odevzdáte vaše 
hrozná utrpení, pozvednu mrak, který zatemňuje vaši duši a vnáší zmatek do vaší mysli. 

Nepodléhejte nikdy utrpení. Nemějte nikdy pocit, že vše je beznadějné, protože jakmile 
máte Mne, máte všechno. Já jsem vaší oporou v tomto životě a jedině Já jsem schopen vám 
pomoci. Člověk se musí vždy snažit přežít, bojovat s nespravedlností, prosazovat ctnosti 
a  nikdy se nebát hlásat Pravdu. Ale když to, čeho jste svědky, vám přináší velkou bolest 
a trápení kvůli nespravedlnostem, jedině Já vás mohu podpořit během takových soužení. 

Nic, co vám svět může nabídnout, vám nepřinese skutečnou úlevu v dobách, kdy ji 
potřebujete. Jedině Já, Ježíš Kristus, vám mohu poskytnout pokoj mysli, sílu a odvahu odolat 
nenávisti, nespravedlnosti, pronásledování a osamocení. Já musím být vaší první volbou 
v čase vaší nouze, kdy ke Mně musíte volat. Jen Já vám přinesu klid, pokoj a svobodu od 
úzkosti, protože Já jsem láska, a když láska přebývá ve vaší duši, můžete činit cokoliv. 

Váš Ježíš 

1068. Láska dokáže přemoci všechny strasti, kterými trpí lidská rasa 
Pondělí, 3. března 2014 v 23:37 
 
Má vroucně milovaná dcero, myslete na Mne s láskou ve svém srdci, protože pouze láskou 
komunikuji se světem prostřednictvím Knihy Pravdy. 

Podle příkazu mého Otce, shromažďuji všechny jeho milované děti, aby byly jedno s Ním 
a v Něm. Je to láska, která dovoluje tento Boží zásah. Můj Otec trpí bolestí, hněvem, 
netrpělivostí a pocitem marnosti kvůli skvrně hříchu, který ničí duše všech jeho dětí. Ale je 
to jeho neutuchající láska k vám všem, která nechává zářit Boží Světlo na zemi. 

Bez toho Světla by byla pouze temnota, nikoliv jen duchovní, ale i na zemi samotné. Světlo 
dne by neexistovalo. Slunce by nesvítilo, ani měsíc by nerozjasňoval noc. Hvězdy by zmizely. 
Přesto všechny tyto dary zůstávají na svém místě díky Boží lásce. Je-li tato láska opětována, 
přináší mému Otci velikou radost, protože On ví, že jakmile je duch lásky přítomen v duších, 
dokáže překonat veškerou duševní temnotu. 

Láska dokáže přemoci všechny strasti, kterými trpí lidská rasa. Láska jednoho k druhému 
zničí zlo. Láska k Bohu zničí Satanovu moc nad člověkem. Věrnost Božím přikázáním 
zdokonalí duši a na oplátku zachrání lidskou rasu od vyhnanství a oddělení od Boha.  

Uchováte-li si Boží Světlo v srdcích, a je-li Boží láska k druhým přítomná ve vašich duších, 
pak může být a bude přemoženo každé zlo. Milujete-li Boha, ucítíte v sobě hluboký klid, 
neboť ukážete-li Mu svou lásku, naplní vás svými milostmi. Musíte vždy nalézat útěchu 
v mocné lásce, kterou má Bůh ve svém srdci ke každému z vás. Ať jste kdokoliv, ať je 
zármutek, který jste Mu mohli způsobit jakýkoliv, bez ohledu na to, jak jsou vaše hříchy 
ohavné, On vám odpustí – vždy. Vše, co musíte udělat, je, volat k Němu tím, že budete 
prosit Mě, jeho milovaného Syna, Ježíše Krista, aby zakročil ve váš prospěch 
prostřednictvím smíření. 

Přijďte ke Mně se svou modlitbou a řekněte:  

"Ježíši, veď mě pod svou ochranou k mému Otci a přines mi věčnou spásu." 

Přijdete-li ke Mně s opravdovou lítostí ve vaší duši, království Boží bude vaše. 

Váš Ježíš 



1069. Války budou narůstat až do vyhlášení velké války 
Úterý, 4. března 2014 v 17:00 
 
Má vroucně milovaná dcero, je důležité, aby se v tento čas lidé na celém světě obrátili ke 
Mně a prosili Mě, abych je ochránil před válečnou pohromou. 

Války budou narůstat až do vyhlášení velké války, a pak největší nepřítel, kterým je 
komunismus, vyvolá ohromný chaos mezi všemi národy. Moc a hlad po ní jsou zrozeny ze 
sobectví. Ti, kdo usilují o moc, nebudou mít žádnou v čase, kdy budou muset stát přede 
Mnou. Ti, kdo pronásledují slabé a zranitelné, budou trpět vlastním pronásledováním, 
trojnásobným tomu, jaké způsobili druhým. 

Tyto války skončí v chaosu. Životy budou ztraceny, ale pak válka na východě spustí ještě 
větší válku. Až dojde k této válce, miliony životů budou ztraceny. Když se bude zdát všechno 
beznadějné, objeví se mírotvorce, a pak budete svědky začátku konce. 

Můj život, moje přítomnost zajistí, že naděje, láska a modlitba budou pokračovat, aby 
zmírnily bolest Božích dětí během těchto časů. Všechny války, ujišťuji vás, budou krátké. 
Všechny tyto hrozné události budou krátkého trvání, ale vězte, že kdy se stanou, načasování 
všeho co má být, je v rukou mého Otce. 

Váš Ježíš 

1070. Jsem nejvýš milosrdný. Nechci se mstít. 
Úterý, 4. března 2014 v 21:25 
 
Má vroucně milovaná dcero, nezapomeň, že Bůh vždy soudí ve prospěch utlačovaných. Nikdy 
nepovýší ty, kteří se sami vyvyšují. Za každého člověka, který je povýšen, ten nejnižší 
z nejnižších ve vašem světě bude povýšen v mém království. Utiskovatelé ve vašem světě se 
stanou utiskovanými v Poslední den soudu. 

Jsem nejvýš milosrdný. Nechci se mstít. Nebudu vás přece kárat opakováním vašich křivd 
vůči jiným, nenávistí, jíž jste se dopustili na druhých, nebo jejich strohým odsuzováním. 
Má láska je tak velká, že vám odpustím každý hřích, kromě věčného hříchu zlořečení Božímu 
Slovu. Vždy vám odpustím, bez ohledu na to, jak křižujete Mě, nebo mé služebníky, vyslané 
k vašemu vykoupení. Od mého ukřižování nebylo lidstvo svědkem mého zásahu jako nyní, 
kdy vám přináším Knihu Pravdy. 

Nyní je blízko čas, kdy shromáždím všechny národy ke konečnému obnovení jednoty.  Vezmu 
ty, kteří jsou moji, pro jejich činy, jejich slova a jejich skutky do nového začátku, kterým se 
stane nový svět, Nový ráj. Mé království bude vaše. Shromáždím svůj lid ze všech koutů 
světa. Někteří budou moji, zatímco ostatní budou potrestáni za svou bezbožnost. Ti, kdo jsou 
povoláni, jakož i ti z vás, kdo byli vybráni od počátku času, budou jako lvi. Odvaha vám bude 
dána z nebes a vy ji budete potřebovat, máte-li překonat nenávist, která vám bude 
projevena. 

Prosím, nikdy se nebojte mých nepřátel. Ignorujte jejich jed. Jejich hlasy mohou řvát a jejich 
křik může být ohlušující, ale nemají nad vámi žádnou moc. Jste-li skutečně moji, pak nad 
vámi pekelné ohně nikdy nezvítězí. 

Váš Ježíš 

1071. Zlo bude považováno za dobro a dobro za zlo 
Čtvrtek, 6. března 2014 v 13:45 
 



Má vroucně milovaná dcero, když se lidé snaží podněcovat druhé k hříchu, dělají to různými 
způsoby, které nemusí být zjevné. 

Pokušení k hříchu je svůdné a oběť vždy shledá, že je těžké se od něj odtrhnout. V případě 
krádeže bude hříšník přitahován k velkému zisku, který bude jeho, pokud krádež provede. 
V případě fyzického napadení a tělesného ublížení způsobené druhé osobě, bude oběť 
svedena nenávistí, předkládanou jí jako dobrá věc. Bude přesvědčena, že se účastní 
potrestání, které je nutné ve jménu spravedlnosti. V jiných případech bude oběť vtažena 
do spáchání hříchu a nebude na tom vidět nic špatného, protože to bude tak lákavé. 

Hřích a pokušení účasti na něm bude představováno jako dobrá věc, neškodná a v mnoha 
případech bude také považována za správnou. Zlo  bude považováno za dobro a dobro za 
zlo. Všechno ve spojení se Satanem, zejména když pokouší člověka všemi myslitelnými 
důvody k odvrácení od Boha, bude naopak. Kdekoliv je Satan, tam bude zmatek. Nic nebude, 
jak by mělo být. Nic dobrého nemůže vzejít z jeho zamoření. Duše, které se účastní na jeho 
plánech, budou v průběhu a po spáchání hříchu trpět hlubokým, znepokojivým pocitem viny. 
Plyne z toho důležité poučení, a to vyhnout se situacím, kde byste přišli do pokušení. Abyste 
to učinili, musíte se modlit o sílu zůstat ve stavu milosti. 

Ať se nikdo nedomnívá, že má natolik pevnou vůli, aby odolal nátlaku činěným na něj 
duchem zla. Pokud tomu věříte, padnete náhle a nečekaně. Musíte zůstat ve střehu, 
každou minutu každého dne, protože nikdy nevíte, kdy je Zlý u díla. Je velmi lstivý 
a velice obezřetný. Neboť mnozí nemají ani ponětí, jak Satan pracuje, ale jedna věc je 
jasná. Nepřinese vám nic než trápení a smutek. Proto se musíte modlit každý den modlitbu 
ke svatému Michaelovi. 

"Svatý Michaeli, archanděli, braň nás v boji proti zlobě a úkladů ďáblovým. Kníže nebeského 
vojska, svrhni božskou mocí do pekelné propasti Satana a zlé duchy, kteří usilují o zkázu 
duší. Amen." 

Satan a všichni démoni, kteří se potulují po zemi, velmi tvrdě pracují, aby Mi vás vzali – 
v této době více, než kdykoliv od doby, kdy jsem kráčel po zemi. Nesmíte ze Mne spustit oči 
a musíte Mě poslouchat, abych vás mohl i nadále chránit. 

Váš Ježíš 

1072. Působením ďábla se v mých očích stáváte nečistými 
Sobota, 8. března 2014 v 13:37 
 
Má vroucně milovaná dcero, moc Ducha Svatého je v této době ve světě v plné síle skrze 
tato poselství. Tak jako zesílila nenávist, kterou má Satan k lidstvu po celém světě, tak také 
vzrostla moc Ducha Svatého a s plnou silou udeří na centrum zla. 

Vždy mějte na paměti, že v bitvě mezi Bohem a Satanem jde o duše lidí. A zatímco je mým 
Otcem na lidstvo vylita všechna moc a milosti – Zlý se dopouští na duších všemožných 
bezbožných skutků a jednání. Mnozí lidé si nepřipouštějí to, co se děje, a žel, mnozí se 
Satanovi dobrovolně odevzdají tím, že otevřou své duše a dovolí mu do nich vstoupit. 

Nějaký čas může trvat, než se Satan v duších projeví a těm, kdo neustále vyhledávají smíření 
skrze Mne, Ježíše Krista, budou dány milosti mu odolat a ubránit se, aby nepodlehli činům, 
které mohou vést k naprosté mravní zkáze. Všechny vás naléhavě vybízím, abyste se modlili 
za duše, které padnou za oběť ohavným Satanovým plánům a záměrům. Prosím, modlete se 
tuto modlitbu modlitební kampaně (139): 

Za sílu porazit zlo 



"Drahý Ježíši, ochraňuj mě od ďáblova zla.  

Pokryj mě a všechny, kdo jsou slabí a bezbranní v jeho přítomnosti, svou vzácnou Krví.  

Dej mi odvahu se ho zříct a každý den mi pomáhej se vyhnout všem jeho pokusům na mne 
útočit jakýmkoli způsobem. Amen." 

Prosím, neignorujte mé varování o nebezpečích zaplést se s ďáblem tím, že podlehnete jeho 
hříšným způsobům. Budete-li napodobovat jeho způsoby, jimiž jsou i lhaní, nevázanost, 
působení bolesti ostatním a šíření pomluv o svých bližních, pak budete vědět, že vás zhltnul 
a bude to pouze skrze Mne a milosti, které vám poskytnu, že se dokážete zbavit sevření, 
kterým vás ovládá. 

Vždy volejte ke Mně, Ježíši Kristu, když ve svém srdci víte, že vlivem ďábla se stáváte 
nečistými v mých očích. 

Váš Ježíš 

1073. Matka Spásy: Po Varování přijde velká touha vzdát Bohu slávu 
Neděle, 9. března 2014 v 17:25 
 
Mé děti, budete vždy pod mou ochranou, budete-li volat ke mně, Matce Spásy, během této 
mise. Jsem Boží služebnice a mou úlohou je sloužit mému Synu, Ježíši Kristu, a pomáhat Mu 
v jeho hledání duší, které pokryje celou zemi. Ani jediný národ Jím nebude vyloučen. Plány 
mého Syna na přípravu světa zahrnují každou rasu, národ, náboženství a každý muž, žena 
i dítě si budou vědomi, že jim přichází na pomoc. Dělá to z hluboké lásky, kterou Bůh chová 
ve svém srdci ke svým dětem. 

Mnoho lidí, kteří nevyznávají žádné náboženství, nebude moci ignorovat zásah mého Syna, 
Ježíše Krista, ve světě. Zprvu budou zcela přemoženi a neschopní pochopit neobvyklý 
duchovní zážitek, který pocítí každým vláknem svého srdce a duše.  Jakou radostí bude 
Varování pro mnoho lidí, když s sebou přinese důkaz existence mého Syna. Tento dar naplní 
mnohé dosud nepoznaným pokojem, stejně jako velkou touhu být ve společnosti Ježíše. 

Jak z myslí těch, kdo jsou slepí k Pravdě Božího slova, budou mizet všechny pochybnosti 
o existenci mého Syna, budou mnozí potřebovat duchovní vedení, jakmile bude Pravda 
Varování odhalena. Po Varování přijde velká touha vzdát Bohu slávu. Bude to období velkých 
zkoušek, protože nepřátelé Boha udělají vše možné, aby přesvědčili svět, že Varování – 
osvícení svědomí – se nestalo. 

Když se Bůh pokoří tak, že volá ke svým dětem, a prosí-li je úpěnlivě, aby Mu naslouchaly, 
je to z jeho strany jeden z největších činů jeho velkorysosti. Děti, přijměte Varování 
s povděkem, protože pro mnohé to bude záchranné lano, které potřebují, aby mohli žít ve 
světě bez konce. Neodmítejte nikdy velké činy nebo zázraky z nebe, neboť jsou pro dobro 
všech, aby spása byla udělena mnohým a ne jen několika. 

Děkujte stále mému Synu za jeho velké milosrdenství. Slyšeli jste, jak je štědrý a brzy budete 
svědky rozsahu jeho milosrdenství, které pokryje svět. 

Vaše milovaná Matka 
Matka Spásy 
 
1074. Domáhat se práv křesťanů bude jako porušení zákona 
Pondělí, 10. března 2014 v 15:30 
 



Má vroucně milovaná dcero, velmi brzy uslyšíte množství prohlášení podvodníků, kteří 
pronikli do mého domu na zemi. Kacířství, hrnoucí se jim z úst a jejich skutky dají vzniknout 
novým zákonům, zneuctívajícím Boží Slovo a které budou vnuceny všem, kdo jsou Slovu 
věrní. 

Svátosti budou zřídkavé a množství mší se bude snižovat, až se budou konat vzácně. Budou 
uváděny všemožné výmluvy, ale všechny budou skrývat skutečný důvod pro jejich pohnutky. 
Vy, moji milovaní následovníci, budete svědky všeho, co má milovaná Matka předpověděla 
v La Salettě a ve Fatimě. Musíte rozumět, že plánem je znesvětit každou Boží církev dříve, 
než antikrist usedne na trůn v mém chrámu, v celé své děsivé slávě. Ti, kdo budou 
požadovat odpovědi, budou ignorováni a později zesměšňováni za odvahu zpochybňovat ty, 
kteří tvrdí, že vedou moji církev na zemi. 

To, co je v Božích očích hříchem, nebude nakonec považováno za důležité. Hřích, nejenže 
bude zavržen, ale bude ve všech odporných podobách vystaven na mém oltáři. Odstranění 
hříchu se projeví v indoktrinaci vzdělání dětí. Zejména děti budou násilně krmeny kacířstvím. 
Bude jim řečeno, že pokud nepřijmou tato učení, proviní se tvrdým odsouzením těch, kdo 
tvrdí, že hřích je dobrá věc. Děti budou poučené, aby nikdy nehlásaly veřejně Boží Slovo 
v přítomnosti jiných z obavy, že budou obviněny, že jsou proti lidským právům. 

Každý pokus o prosazování morálky mezi mladými jakoukoliv cestou se setká s prudkým 
odporem a bude odsouzen. Křesťané a ti, kdo veřejně vyhlásí své právo na zavedení 
křesťanské výuky, budou potlačeni a umlčeni. Jejich slova se stanou šepotem a lidé se 
budou stydět přiznat, že jsou křesťané. A zatímco práva nekřesťanů budou podporována, 
budou to práva ateistů, která budou prohlášena za prvořadá. Jak jsem vám řekl, nenávist 
vůči křesťanům se bude stupňovat mimo mou církev. Potom bude zevnitř kus po kuse 
rozebrána, až nezbude nic než ulita. Cihly a malta budou stále na místě, ale má církev na 
zemi, tak jak ji znáte, se změní k nepoznání. 

Mým lidem jsou moji lidé – ti, co budou dodržovat svaté Boží Slovo a pokračovat v příjímání 
nejsvětější svátosti, která vám bude k dispozici od mých statečných a odvážných svatých 
služebníků, kteří Mě nikdy neopustí. 

Až uslyšíte, že mé Slovo – obsažené v Písmu a předávané po staletí v Knize mého Otce – je 
zpochybňováno a analyzováno s chutí je přepsat, pak musíte vědět toto: Nedávám svolení 
k takovému kacířství. Odsuzuji tyto zrádce kvůli duším, které svedou na scestí. Vy také 
nesmíte nikdy poslouchat nikoho, kdo vám nařídí popřít mé Slovo. 

Brzy uvidíte, jak se všechny zákony ve vašich zemích a církvích změní k přijetí všech druhů 
hříchu a jejich uzákonění. Obě skupiny zákonů splynou v jeden celek, až nakonec se o Božím 
Slovu nebude diskutovat a nebude se dodržovat.  

Domáhat se práv křesťanů bude jako porušení zákona a bude v mnoha směrech trestně 
postižitelné. Pro ty, kdo nevěří, že jsou tyto věci možné, pak, žel, budou svědky těchto věcí 
během jejich vlastního života, jak bylo předpověděno. 

Kolik vás zůstane věrných mému Slovu? Mým učením? Ne mnoho. Přesto ti, kdo nyní tvrdí, 
že Mě ctí a jsou oddáni mé církvi, budou první, kteří se obrátí zády k Pravdě. 

Váš Ježíš 

1075. Matka Spásy: Vydají novou rudou knihu s hlavou kozla vylisovanou do 
obalu 



Úterý, 11. března 2014 v 20:39 
 
Mé drahé dítě, když jsem porodila mého Syna, znamenalo to, že jsem nejen přinesla Syna 
člověka, Spasitele světa, ale také nový počátek. Zrozením mého drahého Syna byl svět 
vykoupen a lidstvo dostalo jedinečný dar. Tento dar byl odmítnut, ale lidé z něj mají užitek 
ještě dnes, protože tak mnozí přijali Pravdu. 

Narození mého Syna ohlašovalo zrození jeho církve na zemi, protože oba byli zrození ze mne, 
pouhé služebnice Pána. Budu to já, žena oděná sluncem, která bude vyhnána hadem, spolu 
s církví mého Syna, do pouště. Vše, co má něco společného se mnou, Matkou Boží, bude 
sprovozeno ze světa. Mně připisovaná zjevení budou zesměšňována a nepřátelé v církvi 
mého Syna budou lidem dávat pokyny k odmítání veškeré hodnověrnosti s nimi spojené. 
Potom bude církev mého Syna likvidována, zároveň s těmi, kdo jsou praví následovníci 
Krista. Mše svaté skončí, a zatímco to vše bude pokračovat, had rozšíří všude své služebníky 
a ti si budou činit nároky na místa v každé křesťanské církvi. Toto převzetí moci bude tak 
obrovské, že mnozí praví věřící budou natolik ohromeni, že budou příliš vyděšení postavit 
se a protestovat proti znesvěcení, jehož budou svědky, ze strachu o své životy. 

Během toho času se zbytek církve mého Syna shromáždí v každém národu po celém světě 
a povede ztracené a zmatené během této strašné doby zamoření. Této armádě bude dána 
velká moc nad zlem, které uvidíte v tom, co bývalo církví mého Syna. Mocí Ducha Svatého 
budou kázat Pravdu – pravá evangelia – pravé Slovo dané světu v Bibli svaté. Bible bude 
veřejně kritizována podvodníky v křesťanských církvích a budou zpochybňovat každé učení, 
které varuje před nebezpečím hříchu. Překroutí její obsah a pak vydají novou rudou knihu 
s hlavou kozla vylisovanou do obalu, skrytou v symbolu kříže. 

Vnějšímu světu nevěřících se to bude zdát revolucí a něčím, co je bude fascinovat 
a zamlouvat se těm, kdo odmítají existenci Boha. V mnoha národech začnou velké slavnosti. 
Uvítají oslavy osvobození od všech morálních závazků ve jménu globální jednoty a oslavy 
lidských práv. 

Světlo přítomnosti mého Syna bude udrženo zářící jako maják těmi, kdo povedou armádu 
zbytku mého Syna. Toto Světlo bude stále přitahovat duše všude, navzdory šíření pohanství 
napříč církvemi, všemi vyznáními s výjimkou Dvou svědků – křesťanů a židů, kteří zůstanou 
věrní pravé Boží vůli. 

Potom, za úsvitu Velkého dne a po uplynutí strašných tří dnů temnoty, se po celé zemi 
objeví velké světlo. Toto světlo obklopí mého Syna a slunce, které dosáhne své největší síly, 
sestoupí na svět, oba současně. Nebude nikoho, aby nebyl svědkem této nadpřirozené 
podívané. Hřmot oznámení uslyší všichni prostřednictvím všech lidem známých prostředků 
komunikace. Proto všichni budou očekávat velkou událost, ale nebudou znát čas, hodinu, 
ani datum. A pak budou shromážděni ti, jejichž jména jsou uvedena v Knize živých. 

Modlete se, modlete se, modlete se, aby svět neodmítl přípravu, která je nutná dříve, než 
lidstvo bude moci spatřit světlo tváře mého Syna. 

Vaše milovaná Matka 
Matka Spásy 
 
1076. Tehdy Mi slzy přestanou kanout, ale můj smutek nikdy neskončí 
Středa, 12. března 2014 v 21:08 
 
Má vroucně milovaná dcero, když se člověk ode Mne oddělí, půjdu za ním až na konec země, 
abych ho k sobě přitáhl zpět. Může Mě urážet, páchat hrozné ukrutnosti a zajít až tak daleko, 



že bude zbožňovat všechno zlé, včetně toho, že ze sebe udělá otroka ďábla, ale nikdy se 
nevzdám. 

Budu mu zasahovat do života mnoha způsoby. Vnesu mu do života opravdovou lásku, otevřu 
jeho srdce lásce k ostatním lidem, pohnu mu svědomím, dopustím, aby trpěl rukama jiných, 
jen proto, abych jej udělal pokorným a tak více otevřeným Mně, Ježíši Kristu. Nechám ho 
spatřit jednoduchost světa v celé úžasné nádheře, jak byl stvořen mým Otcem, abych ho 
odlákal od falší, které mu ničí život. Skrze malé děti mu ukážu důležitost upřednostnění 
potřeb těch, kdo jsou na něm závislí, před vlastními potřebami. Přinesu mu radost, ukážu mu 
velké činy laskavosti prostřednictvím čistých duší a ukážu mu příklady jeho vlastní slabosti, 
aby věděl, že není větší, než Bůh. Mohu dovolit, aby onemocněl, umožní-li mu to odevzdat se 
Mně, a potom, v takových případech, bude mé milosrdenství největší. Neboť jsou to takové 
duše, které se nejsnáze obrátí ke Mně a pak mohou být, a budou Mnou zachráněny. 

Kolik námahy to stojí Mě, vašeho milovaného Ježíše Krista, abych každého z vás vzal do 
bezpečí mé náruče – mého útočiště. A kolik z vás se vydává stále ještě jinou cestou 
a ignorují Mě. 

Zasahuji prostřednictvím poselství, dávaných pravým vidoucím a vizionářům, a ti již obrátili 
milióny. Sesílám znamení, vylévám milosti z nebe, přináším vám dary skrze nejsvětější 
svátosti a milióny se obrátily. Žel, neobrátilo se jich ke Mně dost, a proto si neodpočinu, 
dokud nevyčerpám všechna znamení, všechny zázraky, všechny dary, všechna proroctví 
a všechny zásahy dříve, než přijdu soudit. 

Bude to smutný den, až ti, kdo odmítají mé dary a můj zásah, budou muset stát přede Mnou 
v tom Velkém dnu a stále Mě budou odmítat. Dokonce i pak, dám-li jim příležitost, aby 
odložili svou pýchu a přišli ke Mně, budou ještě odmítat. Tehdy už nebude nic víc, co mohu 
udělat, abych jim přinesl věčný život, protože jej nebudou chtít. Můžete se divit, proč je tomu 
tak, a tak to vysvětlím. 

Když ďábel pokouší duši, trvá to nějaký čas, než získá nad takovou osobou silný vliv. Ale 
jakmile ji pozře, předepisuje každý pohyb, který tato osoba učiní – jak přemýšlí, jak hovoří 
s lidmi, jak hřeší a jakému druhu hříchu se bude chtít tato duše oddávat. Největší sevření, 
kterým je svírá, je to, že je přesvědčí, že Bůh je zlo. Satan přesvědčí duši, že on je Bůh a že 
Bůh je ve skutečnosti ďábel. Takto budou tyto duše zničeny lstivou prohnaností a manipulací 
ďábla. Tyto duše se stanou tak temné, že stát v mém Světle bude pro ně nesnesitelně 
bolestné a své tváře přede Mnou skryjí. Tehdy Mi slzy přestanou kanout, ale můj smutek 
nikdy neskončí. 

Váš Ježíš 

1077. Bůh Otec: Neboť toto je poslední období – závěrečná kapitola naplnění mé 
svaté vůle 
Čtvrtek, 13. března 2014 v 20:45 
 
Má nejdražší dcero, právě teď se moje ochrana rozšiřuje na všechny mé děti po celém světě, 
které mě milují. Šířím ji v hojnosti kvůli hrozbám, kterým čelí lidstvo během tohoto období 
dějin. 

Musíte se, děti moje, modlit za jednoho každého z těch, kdo jsou pro Mne ztracení. Soužím 
se kvůli nim. Prahnu po jejich lásce. Pláču pro ně. Čekám na den, kdy pochopí mou smlouvu, 
kterou jsem vytvořil na počátku. Protože toto je poslední období – závěrečná kapitola 
naplnění mé svaté vůle. Bylo to mou smlouvou, kterou jsem dal člověku čas potřebný 
k tomu, aby přišel k rozumu a poznal, čím je a čím není. Člověk byl stvořen mou milující 



rukou, k mému vlastnímu obrazu. Zaplavil jsem jeho duši svou láskou, dal jsem mu úplnou 
svobodu, skrze můj dar svobodné vůle a svobodné volby. Nikdy jsem nechtěl, aby Mi člověk 
opětoval lásku ze strachu ze Mne. Pouze jsem chtěl, aby mě miloval tak, jak jej miluji Já. 
Stvořil jsem své anděly před člověkem, aby Mi sloužili, ale kvůli mé lásce k nim také oni 
obdrželi dar svobodné vůle. 

Bylo to kvůli Luciferově zradě, že člověk trpěl. On, Lucifer, byl Mnou milován a oblíben. Byly 
mu odkázány výjimečné dary a schopnosti a mnoho andělů mu sloužilo. Když jsem stvořil 
člověka, Lucifer se žárlivě rozzuřil. Nemohl unést, že bych do tak velké míry miloval své děti, 
a tak se rozhodl Mě od mých dětí oddělit. Svedl Adama a Evu a to znamenalo, že svou 
svobodnou vůlí odmítli moji moc a mysleli si – stejně jako Lucifer – že by mohli dosáhnout 
mé moci a dělat si nárok na část mého božství. 

Lucifer, spolu se svými věrnými anděly – všemi, kteří spáchali ukrutnosti vůči mým dětem 
tehdy i nyní – byli na věky uvrženi do propasti. Ale kvůli svobodné vůli – kterou jsem dal 
lidem ochotně a s láskou – jsem nikdy nežádal, aby Mi byla vrácena. A tak jsem vytvořil 
smlouvu, abych získal zpět jejich duše, skrze mé plány je vykoupit. Obdrželi ode Mne 
ohromné výhody. Vyslal jsem proroky, aby je varovali o nebezpečích podlehnutí ďábelským 
pokušením. Dal jsem jim Desatero přikázání, aby je vedlo a pomáhalo jim žít podle mé vůle. 
Poslal jsem svého jediného Syna, vzatého z mého vlastního těla, abych je osvobodil od pekla. 
To nepřijali, ale jeho smrt na kříži byla bodem obratu v mém plánu poslední smlouvy. 

Kniha Pravdy je poslední částí mého zásahu, před Posledním dnem, kdy vezmu všechny 
své děti společně zpět do ráje, který jsem vytvořil především pro ně. Ti, kdo naslouchají 
Pravdě a zůstávají věrní mému svatému Slovu, naleznou u Mne velkou přízeň. Ti, kteří to 
nečiní, budou u Mne i nadále nacházet přízeň, kvůli životům, které vedou, lásce kterou 
ukazují ostatním a čistotě jejich duše. Přivítám je, jakmile budou souhlasit, že přijmou ruku 
milosrdenství, kterou jim podá můj Syn. 

Poslední fáze naplnění mé smlouvy bude bolestná. Kvůli vlivu Satana a jeho démonů, budou 
mnozí oklamáni a budou uctívat jeho a všechny jeho sluhy, kteří chodí mezi vámi. Budu 
tolerovat utrpení duší a těžkosti, které ponese mnoho nevinných lidí, ale jen na krátký čas. 
Potom smetu mé nepřátele z povrchu země. Slibuji vám, drahé děti, že zmírním vaši bolest, 
smutek a strach tím, že vám zanechám mnoho milostí a požehnání. Budete chráněni, 
obklopeni hierarchií mých andělů. 

Jako prosbu o rozptýlení strachu a smutku a o poskytnutí ochrany od pronásledování, 
modlete se, prosím, tuto modlitbu modlitební kampaně (140):  

Za ochranu andělskou hierarchií  

"Nejdražší Otče, Bože všeho stvoření, Bože Nejvyšší, poskytni mi milost a ochranu tvou 
hierarchií andělů.  

Umožni mi soustředit se na tvou lásku ke každému z tvých dětí, bez ohledu na to, jak Tě 
urážejí.  

Pomoz mi šířit zprávy o poslední smlouvě k přípravě světa na Druhý příchod Ježíše Krista, 
beze strachu v srdci.  

Poskytni mi své zvláštní milosti a požehnání, abych se povznesl nad pronásledování, 
způsobené mi Satanem, jeho démony a jeho agenty na zemi.  

Nedej, abych se bál tvých nepřátel.   



Dej mi sílu milovat mé nepřátele a ty, kdo mě pronásledují v Božím jménu. Amen." 

Děti, musíte v tomto čase zůstat silné. Nenaslouchejte nikdy nenávisti a jedu, které pokryjí 
zemi, kvůli nadcházejícímu zamoření. Budete-li to ignorovat, můžete Mi sloužit tím 
nejprospěšnějším způsobem, bez jakékoliv zloby v srdci.  

Připravte se, protože ve světě se chystá propuknout mnoho hněvu, který bude zaměřen na 
Mne, Boha Nejvyššího, a mého milovaného Syna, Ježíše Krista. Modlete se za ty, kdo budou 
vtaženi do prázdnoty lží, které jim nepřinesou nic než žal. 

Zůstaňte ve Mně, se Mnou a pro Mne. 

Váš milovaný Otec 
Bůh Nejvyšší 
 
1078. Teprve až bude nejsvětější eucharistie zcela zrušena, vstoupí antikrist do 
mé církve 
Sobota, 15. března 2014 v 20:10 
 
Má vroucně milovaná dcero, pro vlny odpadlictví, šířící se v mé církvi, přijde z jejího středu 
na ty, co Mi slouží, největší zkouška ze všech. Krize v mé církvi na zemi budou pro mnohé 
kněze znamenat trápení z hrozného rozhodování. Víra mnohých z nich byla již otřesena 
a budou si muset vybrat, zda chtějí přijmout novou náhražku učení, které nahradí Slovo, 
nebo zůstat věrní pravé víře. Dokonce i nejoddanější z nich budou  zahlceni hlučnými hlasy 
podvodníků a začnou zpochybňovat význam mého učení v dnešním světě, kde hřích už bude 
prohlášen za bezvýznamný. 

Stejně jako je zvykem připravit semena k setí, i syn Satanův bude brzy připraven chopit se 
nové falešné církve. Moje církev bude procházet dobou strašné temnoty a mé ukřižování 
bude snášet každá duše, která Mi zůstane věrná. Moji nepřátelé učiní rozsáhlá a radikální 
prohlášení, požadující, aby vše, co uráží mé jméno, bylo prohlášeno za přijatelné v očích mé 
církve. Velmi málo duchovních bude bojovat proti znesvěcení z hříchu zbabělosti, ale vězte 
toto: Budou-li se podílet na falešných obětech, falešných svátostech a falešných učeních, 
která pak budou vnucovat mým věrným následovníkům, prohlásím je za nezpůsobilé stát 
přede Mnou. 

Mnohé škody, jež stihnout obyčejné lidi, budou z rukou těch, kdo do mé církve vstoupili 
prostřednictvím falše podvodným způsobem. Až vám bude řečeno, že mé Tělo je něčím 
jiným, než mým fyzickým Tělem, potom vězte, že svaté přijímání, které dostanete, nebude 
ode Mne. Nesmíte jim nikdy dovolit, aby změnili význam nejsvětější eucharistie. Teprve až 
bude nejsvětější eucharistie zcela zrušena, antikrist vstoupí do mé církve a ovládne ji. To 
bude den, kdy poznáte, že svět politiky splyne všude s křesťanskými církvemi a že Já v nich 
už nebudu přítomen. Avšak má církev nemůže nikdy zaniknout, a budou to mí zbylí, kteří 
udrží mé Světlo zářící a mou přítomnost živou, a mnozí budou muset vyhledat skryté církve 
a mé posvěcené služebníky, kteří milostí Boží dokážou udržet mou církev nedotčenou. 

Nikdy se nedomnívejte, že syn Satana, antikrist, bude vystupovat agresivně, nebo jako zlý 
diktátor, protože to nebude jeho styl. Naopak, bude mít mnoho přátel. Bude milován mnoha 
vládami, stejně jako nepřáteli v mé církvi, kteří budou hlasitě tleskat každému jeho kroku, 
dokud neobdrží čestné postavení v mé církvi. Kardinálové, biskupové a jiní příslušníci mé 
církve budou o něm stále mluvit a vychvalovat ho ve svých kázáních. Jeho schopnost svádění 
bude tak velká, že se stane hypnotickou. Prostřednictvím nadpřirozené moci Satana přivábí 
všechny, kdo činí rozhodnutí v mé církvi, dokud se tito časem před ním neskloní, jakoby byl 
Mnou. 



Prostřednictvím ctižádostivých příslušníků duchovenstva, kteří padnou ve své víře, ale jsou 
nicméně stále ještě požehnáni darem svatých slibů, získá antikrist mimořádnou moc. Z těch 
mých ubohých, svedených zrádců z mé církve načerpá poslední díl moci, než přijde čas do ní 
vejít jako nový vůdce. Všichni moji nepřátelé během tohoto období temnoty budou mít 
mimořádnou schopnost uklidňujícím a okouzlujícím způsobem předkládat lži, jako by byly 
Pravdou. Jen ti, kdo pokračují v modlitbách za ochranu a odsuzují Satana všemi způsoby, 
kterým byli učeni, dokážou vyklouznout ze spárů antikrista. 

Váš Ježíš 

1079. Ráj, stvořený mým Otcem pro jeho děti, jim má být konečně vrácen v celé 
své původní slávě 
Neděle, 16. března 2014 v 18:00 

 
Má vroucně milovaná dcero, když se Slovo mým narozením stalo Tělem, znamenalo to, že se 
svaté Boží Slovo zhmotnilo, jak bylo předpověděno v Knize mého Otce. 

Slovo Boží je velmi jasné a nemění se. Potrvá na věky. Každý, kdo trhá Boží Slovo na kusy 
a pozměňuje ho, aby vyhovovalo jemu nebo ostatním, je vinen kacířstvím. Když jsem přišel 
na svět, Boží děti – a zvláště jeho učení služebníci v jeho chrámech na zemi – znali proroctví 
obsažená v Knize mého Otce. Nebylo žádným tajemstvím, že můj Otec poslal Mesiáše, aby 
vykoupil lidstvo a tato skutečnost byla vyučována v chrámech a zahrnuta do každého čtení 
Písma svatého. Vše, co pochází od mého Otce, je Pravda. On nelže. Slovo Boží je vytesáno 
do kamene. To, co řekl můj Otec na počátku, se stane. To, co slíbil, se vyplní bez ohledu na 
to, zda lidstvo tuto skutečnost přijme nebo ne. 

Můj Otec dal světu své Slovo, pak skrze mé narození své Tělo – svého jediného Syna, Ježíše 
Krista – a potom člověku slíbil věčnou spásu. Každé slovo obsažené v Bibli svaté, jak bylo 
předáno v její původní podobě, včetně Knihy Zjevení, je Pravda. Proto slib mého Otce světu, 
že pošle svého Syna znovu – tentokrát pouze soudit živé i mrtvé – nesmí být nikdy odmítnut. 
Období před tímto Slavným dnem bude bouřlivé a podrobnosti o době vedoucí k mému 
Druhému příchodu jsou obsaženy v Knize Zjevení, jak byly nadiktovány Janovi andělem 
Pána. 

Říkat, že přijímáte jednu část Knihy mého Otce a tu druhou ne, je popíráním Božího Slova. 
Nemůžete přijmout jednu část Pravdy a zbytek Božího Slova prohlásit za lež. Kniha Pravdy 
byla zvěstována Danielovi a pak po částech dána Janu Evangelistovi. Většina z toho, co je 
obsaženo v Knize Zjevení, se má ještě vyjevit. Mnozí lidé se obávají jejího obsahu a z toho 
důvodu se jej budou snažit popírat, protože Pravda je hořkou pilulkou ke spolknutí. A přesto 
Pravda, je-li přijata, je něčím, co můžete pochopit velmi snadno, protože s ní přichází 
jasnost. Jasnost způsobí, že se můžete mnohem snadněji připravit, a s pokojem v duši 
a s radostí v srdci, protože víte, že přicházím obnovit svět. Pochopíte, že ráj stvořený mým 
Otcem pro jeho děti, jim má být konečně vrácen v celé své původní slávě. 

Žádný člověk nemůže skutečně porozumět Knize Zjevení, protože ne každá událost je 
zaznamenána podrobně nebo v posloupnosti, a ani neměla být. Ale vězte toto: Můžete si být 
jistí, že toto je doba, kdy vláda Satana zanikne, a jakmile dosáhne svého konce, uvalí na Mne 
všechny druhy trestu. Udělá to tím, že infiltruje moji církev zevnitř. Ukradne Mi duše 
a znesvětí mé Tělo, nejsvětější eucharistii. Ale Já jsem církev a povedu svůj lid. Satan Mě 
nemůže zničit, protože to není možné. Avšak může zničit mnoho duší tím, že je podvede, aby 
uvěřili, že on je Mnou. 

Stejně jako byl svět připravován na můj První příchod, je nyní stejně tak připravován na můj 
Druhý příchod. Vy, kdo Mi odporujete v mém úsilí zachránit duše a přidáváte se k mým 



nepřátelům, vězte toto: Nikdy nezvítězíte nad Boží mocí. Nikdy nezničíte Slovo. Nikdy vám 
nebude dovoleno zůstat stát, znesvětíte-li mé Tělo. 

Až se vyplní proroctví, která jsou obsažena v Knize Zjevení, nesmíte si nikdy zoufat, neboť 
buďte ujištěni, že Boží láska k jeho dětem je taková, že se tvrdě vypořádá se svými nepřáteli 
a bude usilovat přivést všechny své děti, které přijímají Mě, jeho jediného Syna, do svého 
božského přístavu pokoje. A zatímco nepřátelé Boha pod maskou osobního kouzla a klamu 
budou mnohým krást duše, hodně lidí bude pohrdat pravým Božím Slovem. 

Vy, kdo jste požehnaní předvídavostí, nebojte se mých nepřátel, ale Božího hněvu, protože 
sestoupí na ty, kdo se snaží krást duše těch, kteří nejsou o nic moudřejší, pokud jde o to, 
co se děje. 

Boží láska je všemocná a jeho věrnost k přežití každé osoby je nekonečná. Ale jeho trest pro 
jeho nepřátele je stejně nelítostný jako definitivní. 

Váš Ježíš 

1080. Je daleko lepší snášet bolest v mém jménu, než být oslavován hříšníky za 
jednání – zlé v mých očích 
Úterý, 18. března 2014 v 16:20 
 
Má vroucně milovaná dcero, ať se nikdo nestydí za pronásledování, kterému může čelit za to, 
že Mne brání jako křesťan. Nesmíte se nikdy bát pronásledování pro mé svaté jméno, 
protože shledáte-li, že jste kritizováni proto, že říkáte pravdu, pak vězte, že jste můj 
opravdový služebník. 

Pouze ti, kdo jsou ve Mně a se Mnou, trpí posměchem nebo nenávistí pro mé jméno. Vy, kdo 
jste opravdu moji a odevzdáte-li svou vůli tak, že se stane mojí, budete trpět nejvíce. Musíte 
vždy chápat, že je-li nenávist proti kterémukoliv mému milovanému služebníku nejprudší, 
můžete si být jisti, že tam je moje přítomnost nejsilnější. Je daleko lepší snášet bolest v mém 
jménu, než být oslavován hříšníky za jednání – zlé v mých očích. 

Moji nejdražší následovníci, dovolte Mi vás znovu ujistit, že má ruka vás vede každý den 
v této mé poslední misi na zemi. Mé Slovo pohne vaší duší a duší všech miliard, které vás 
budou následovat – neboť svět brzy uslyší můj hlas. Nechť se vám žádná překážka nestaví 
do cesty, mluvíte-li o Mně, když připomínáte lidem má učení a když připomínáte mým 
posvěceným služebníkům jejich povinnost zůstat věrní mému Slovu, obsaženému ve svatých 
evangeliích. 

Budete-li vyzváni k mému odsouzení, ať už skrze nejsvětější eucharistii nebo skrze 
pozměněnou verzi Bible svaté, musíte to veřejně a beze studu odmítnout. Musíte bránit Slovo 
tím, že odmítnete přijmout lži v mém jménu. K ochraně před pronásledovateli, kteří vyvolají 
pobouření proti mé církvi a všech, kdo zůstávají věrní Božímu Slovu, prosím, modlete se tuto 
modlitbu modlitební kampaně (141): 

Za ochranu před pronásledováním 

"Drahý Ježíši, braň mě v mém boji zůstat věrný tvému Slovu za každou cenu. 

Ochraňuj mě před tvými nepřáteli. Ochraňuj mě před těmi, kdo mě kvůli Tobě pronásledují. 

Sdílej se mnou moji bolest. Zmírni mé utrpení. Pozvedni mě do světla své tváře až do dne, 
kdy znovu přijdeš přinést světu věčnou spásu. 



Odpusť těm, kdo mě pronásledují. Použij mé utrpení na usmíření za jejich hříchy, aby mohli 
najít pokoj ve svých srdcích a přivítali Tě s výčitkami svědomí v duších v Poslední den. 
Amen." 

Jděte a mějte útěchu v naději, že všechny mé nepřátele a ty, kdo pronásledují kohokoliv 
z vás pro mé jméno, vezmu do útočiště svého velkého milosrdenství. 

Váš Ježíš 

1081. Ti, kdo Mě proklínají, budou prokleti 
Středa, 19. března 2014 v 16:05 
 
Má vroucně milovaná dcero, zmiňuji-li se o mých nepřátelích, myslím tím vždy ty, kdo se Mi 
lstivými způsoby pokoušejí krást duše. Mluvím konkrétně o těch, kteří pod maskou svatosti 
záměrně svádějí duše ke hříchu. Snaží-li se někdo svést nějakou duši k falešné víře ve lži 
o mém svatém Slově, daném světu v Knize mého Otce, pak je mým nepřítelem. 

Největší bolest, kterou trpím, je z rukou těch, co se prohlašují za mé oddané učedníky a 
chvástají se, jak Mě znají. Když se tito lidé snaží ubližovat druhým a považují za normální je 
kárat v mém jménu, pak je to pro Mne nejbolestivější. Nalézám duše, které se Mi vzpírají, 
a mnoha způsoby je přitahuji ke Mně a nezahrnuji jen ty, které jsou již částí mé církve na 
zemi. Věnuji se vždy nejdříve těm, kteří jsou rozptýlení, ztracení a kteří nedokážou vidět. 
Jsou to první duše, které hledám, a jsou to právě ty, které ve špatných rukou mohou být 
a budou svedeny. 

Prosím vás, abyste stále pamatovali na národy, náboženství, ty, bez jakékoliv víry ve Mne, 
ve vašich modlitbách. Prosím, přivítejte je, jako bych to udělal Já. Nesnažte se jim nikdy 
nutit vaše názory, nebo je zastrašovat v mém jménu. Podávejte jim ruku s láskou 
a šlechetností, neboť jsou pro Mne právě tak důležití, jako ten nejoddanější mezi vámi. 
Nezáleží na tom, komu nabídnete pomoc, vězte, že ani jeden z vás nemá více zásluh než 
druhý, protože všichni jste hříšníci. 

Všechny děti Boha budou časem svědky konečné pravdy jeho plánů pro naplnění jeho 
smlouvy. Každý pozná Pravdu, a pak bude pro ně lehčí přijmout moji milosrdnou ruku. V ten 
den lidé všech náboženství, vyznání, barev a národností uvidí důkaz mé existence. Ti, kdo se 
zbaví zábran, které byly položeny mezi ně a jejich Stvořitele, budou plakat vděčností, protože 
konečně budou svědky Boží lásky. A zatímco plánujete a připravujete se na přicházející časy, 
vězte, že nezáleží na tom, jaké překážky se postaví před vás ve vašem pochodu k věčné 
spáse, že s mými nepřáteli bude nakládáno s největší přísností. 

Ti, kdo Mě proklínají, budou prokleti. Ti, kdo brání plánu mého Otce zachraňovat duše, 
budou poraženi. A ti, kdo pronásledují Boží děti a staví se do cesty Pánu, budou sami 
pronásledováni sluhou, jemuž se zavázali věrností. Nic se Mi nepostaví do cesty, neboť to 
není možné. Boží mocí bude každý nepřítel zničen a ti, kdo hlásají slova, skutky a činy 
antikrista, budou odvrženi a království Boží pak bude dokončeno. 

Váš Ježíš 

1082. Povstane hrozivá armáda, dosud nikdy neviděná 
Čtvrtek, 20. března 2014 v 21:42 
 
Má vroucně milovaná dcero, svět se nachází na pokraji mnoha válek a ty budou mít velký vliv 
na rychlost, jakou se církev rozpadne. Během posledních mírových jednání, která proběhnou 
po mnohém krveprolití a ničení, se hodně lidí bude cítit bezmocně, osaměle a  vystrašeně 



a bez nějakého skutečného vedení. Kvůli chabým vztahům v politickém světě bude svět velmi 
zranitelný. To dá vzniknout strašlivé armádě, dosud nikdy neviděné. Tak jak se bude tříštit 
svět, stane se i mnoha církvím. Potom, až bude všechno vypadat beznadějně,  bude 
vytvořena sjednocená skupina, zahrnující politické vůdce a vůdce křesťanských církví pod 
jednotnou světovou organizací – z níž vyklíčí nová ohavnost – nové, jednotné světové 
náboženství. 

Všechny tyto události nastanou postupně. Vy, moji milovaní následovníci, jste  Mi povinováni 
věrností, protože vás vedu, neboť je jen jediná cesta k míru a bezpečí a ta je skrze Mne, 
Ježíše Krista. Povedu vás trním, bolestí, hrůzou a ohavností zpustošení. Budete-li se Mě 
držet, budete v bezpečí.  

Buď silná, moje milovaná dcero, během těchto těžkých zkoušek, neboť to bude tvou silou 
a odvahou, že budu moci ukázat cestu Pravdy, až se svět obrátí naruby kvůli zlu 
způsobenému láskou k moci a zkaženosti, které vyvolá tyto války a pak Velkou válku. 

Jednejte rychle a postarejte se, abyste  zasvětili vaše životy modlitbám a ochraně mé církve 
na zemi. Mé dary ochrání každého z vás a Já vždy odpovím těm, kdo Mě vyhledají v tomto 
čase přicházejícího velkého bouření. Až se tyto události stanou, moje armáda na zemi se 
rozroste. I ti, kdo se staví proti této misi, budou následovat Mě, neboť tehdy už nebudou 
schopni popírat Pravdu – až poznají, že také oni budou trpět pronásledováním, jemuž budou 
čelit křesťané všude, až budou muset přetrpět vládu Draka. V této fázi bude jejich jedinou 
nadějí následovat Mne, svého Ježíše, neboť jen skrze Mne se budou moci dostat do 
království mého Otce. 

Váš Ježíš 

1083. Duše, mým Otcem jednou stvořená, bude trvat věčně 
Sobota, 22. března 2014 v 14:00 
 
Má vroucně milovaná dcero, smrti se nesmíte bát, přijímáte-li mou smrt na kříži. Smrt je jen 
okamžik přechodu z tohoto světa do Domu v království mého Otce. Obávat se smrti je 
popření mého milosrdenství, neboť zachráním každou duši, která Mě uzná a poprosí, abych 
jí odpustil její hříchy. 

Duše, mým Otcem jednou stvořená, bude trvat věčně. Bude mít věčný život, pokud Mi 
dovolí, abych si ji vyžádal. Jinak bude ztracena ve prospěch Satana, odmítne-li Mne, 
i když ví, kdo jsem. 

Smrt člověka na zemi je stejně přirozená jako narození. Když duše opustí tělo a přijde ke 
Mně, bude naplněna překypující milostí a včleněna do rodiny mého Otce –  do jeho 
království, naplněného velkou láskou, radostí a štěstím, které na zemi nelze nikdy dosáhnout. 
Mnozí z vás, kteří v životě zažili lásku, radost a štěstí, tak jen nepatrným soustem okusili 
chuť věčného života. Musíte s radostí v srdci stále usilovat o okamžik, kdy vstoupíte do 
království mého Otce, protože ho máte vítat – ne se ho obávat.   

Budete-li muset čelit smrti, nebo někdo, koho milujete, bude stát smrti tváří v tvář, vždy se 
obraťte ke Mně, svému Ježíši, o pomoc. Učiníte-li to, pozvednu vás na duchu, otřu vaše slzy 
a vyženu vám všechen strach ze srdce, když se pomodlíte tuto modlitbu modlitební kampaně 
(142): 

Příprava na smrt 

"Můj nejdražší Ježíši, odpusť mi mé hříchy. Očisti mou duši a připrav mě vstoupit do svého 
království. 



Uděl mi milosti k přípravě na sjednocení s Tebou. Pomoz mi překonat všechen strach. 

Dodej mi odvahu k přípravě mysli a duše, abych byl hoden stát před Tebou. 

Miluji Tě. Důvěřuji Ti. Odevzdávám se Ti tělem, myslí i duší navždy. Nechť je tvá vůle mojí 
vůlí a zbav mě bolesti, pochybností a zmatku. Amen." 

Přivítám všechny duše, které se modlí tuto modlitbu, bez výjimky. Mé milosrdenství je 
rozšířeno zejména na duše, které čelí smrti, ale ve Mne nevěří, budou-li se modlit tuto 
modlitbu třikrát denně, ve svých posledních dnech. 

Váš Ježíš 

1084. K čemu je Mi, když je ke Mně dovlečen člověk, co se vzpírá? To je k ničemu.  
Neděle, 23. března 2014 v 11:30 
 
Má vroucně milovaná dcero, je důležité šířit lásku, kterou má každý z vás ke své rodině 
i mimo svůj domov. Důrazně vás žádám, abyste pohlíželi na své známé i neznámé, 
nepřátele, stejně jako na vám blízké, jako by byli vašimi skutečnými sourozenci. Tolik z vás 
zapomnělo milovat druhé tak, jako jsem Já miloval vás. Není snadné milovat neznámého, 
ale Já vám říkám –  buďte laskaví k druhým a prokazujte jim úctu, i když vás odmítají. 
Především jim musíte dávat najevo lásku k bližnímu. Musíte mít zájem o potřeby druhých, 
jako bych vás přímo poslal se o ně postarat. 

Když jsem vám dal mé Slovo, bylo mou touhou, aby všechny duše byly zachráněny. Aby byly 
zachráněny, nesmíte být sobečtí a starat se jen o své vlastní duše. Vy, moji milovaní 
následovníci, máte povinnost sdílet dary, které vám nyní přináším skrze tato poselství, 
s druhými. Jednejte s nimi s trpělivostí. Dáváte-li jim mé dary, mé modlitby, ochranu Pečetě 
živého Boha, pak se musíte stáhnout a poskytnout jim čas, aby se ke Mně obrátili. 

Nepřikazuji vám vnucovat lidem Knihu Pravdy. Ze svobodné vůle si sami zvolí, zda Mi chtějí 
nebo nechtějí naslouchat. Ujistěte je, že Já, Ježíš Kristus, učiním všechno k získání jejich 
duší. Nejslabší z nich nějakým způsobem odpoví na mé volání. Ti, co Mě z duše nenávidí, 
v určité chvíli zjistí, že se jim srdce obměkčilo a nepochopí proč. Tak Mi musíte stále přivádět 
duše s láskou a trpělivostí. 

K čemu je Mi, když je ke Mně dovlečen člověk, co se vzpírá? To je k ničemu. Modlitby 
modlitební kampaně, které jsem dal světu, jsou tak mocné, že skrze Boží lásku projevím 
všem duším, za které se modlíte, velkou lásku, soucit a milosrdenství. Vše, co musíte 
udělat, je, dát jim modlitby, a pak Mě prosit, abych k sobě tyto duše přitáhnul. Neboť 
nikdy neodmítám hříšníka, který mé milosrdenství nejvíce potřebuje. 

Váš Ježíš 

1085. Bůh Otec: Hladomor, který sevře svět, až bude rozlomena třetí pečeť, 
nebude jen z nedostatku potravin  
Pondělí, 24. března 2014 v 15:33 
 
Má nejdražší dcero, hladomor, který sevře svět, až bude rozlomena třetí pečeť, nebude jen 
z nedostatku potravin pro tělo. Hladomor, o němž mluvím, bude hladovění ducha, protože 
vše, co souvisí s Pravdou, bude odstraněno nepřáteli, kteří pronikají do církve, založené na 
zemi mým Synem, Ježíšem Kristem, ve spojení s jeho Tělem. 
 



Pravda se brzy stane nejasnou a Duch Svatý bude nahrazen duchem zla. Ti, kdo budou šířit 
novou podobu falešné evangelizace, budou odpovědní za odepření potravy života mým 
dětem. Až budete hladovět po Pravdě, budete mít jen málo výživy pro duši a potom, časem, 
propadnete pohanství. Já zasáhnu na každém kroku v procesu, kterým budete uvedeni 
v omyl. Vyvinu veškeré úsilí a skrze milosrdenství mého Syna přinesu mnohým jeho 
posvěceným služebníkům milosti, které potřebují k rozlišení Pravdy od klamu. 

Jak vás budu odvádět od nepřítele, některým z vás bude zatěžko zůstat věrnými Božímu 
Slovu. Budete mučeni pochybnostmi, nedostatkem odvahy lpět na Božím Slovu a hrůzou, 
že budete prohlášeni za zrádce církve. Bitva o duše bude tak intenzivní, jako za času mého 
Syna na zemi. Největší nesnáz vznikne tím, že část posvěcených služebníků mého Syna si 
nevšimne klamu ve vlastních řadách. A tak pro svou vlažnou víru a nedostatek rozlišení, 
uvedou mnoho spolubratrů do vážného omylu, jak bylo předpověděno. 

Oznamuji vám, že času je málo. Nebudete mít dost času na vtažení mých děti do milosrdné 
náruče mého Syna. Od vás, poctěných milostí poznání daru Knihy Pravdy, bude proto mnoho 
očekáváno. Vaší vírou a důvěrou ve Mne, svého milovaného Otce, pomůžete přivést mé děti 
zpět, aby ochotně přijaly zásah Varování, až můj Syn obejme svět v paprscích svého velkého 
milosrdenství. 

Tyto časy jsou již zde a nastala chvíle, abyste pozvedli svou zbroj a bojovali za zachování 
pravého Slova – Pravdy. Bez Pravdy není života. 

Váš Otec 
Bůh Nejvyšší 
 
1086. Matka Spásy: Proste mě, svou milovanou Matku, abych vám dala sílu jít dál 
a chránit misi spásy 
Úterý, 25. března 2014 v 15:30 

 
Mé drahé děti, když si mě Bůh vybral jako matku svého jednorozeného Syna, bylo to proto, 
abych mohla vzdát slávu Bohu jako služebnice, která přivede na svět toužebně očekávaného 
Mesiáše. Byla jsem tehdy jen pokornou služebnicí, stejně jako nyní. 

Mějte vždy na paměti, když sloužíte Bohu v jeho plánu přinést věčnou spásu světu, že jste 
jen jeho služebníci. Služba Bohu vyžaduje hluboký smysl pro pokoru. Nemůže tomu být jinak. 
Tato mise, poslední, k níž svolil můj Otec ve svém plánu přinést konečnou spásu svým 
dětem, přitáhne milióny duší, aby Mu sloužily. Přijdou ze všech koutů světa. Mnozí si 
nebudou uvědomovat své poslání, dokud se nebudou modlit modlitby modlitební kampaně. 
Skrze modlitby modlitební kampaně Duch Svatý uchvátí tyto duše a pak budou připraveny 
nést kříž mého Syna. 

Sloužíte-li upřímně mému Synu a přijdete Mu na pomoc, aby mohl přinést spásu každému 
hříšníku, pak budete muset přijmout tíži kříže. Sloužíte-li mému Synu, ale později pocítíte 
odpor k utrpení, které vám tato služba přinese, způsobí to, že hradba, která vás chrání od 
zla, bude prolomena. 

Satan se nebude nikdy zabývat těmi, kdo následují falešné vizionáře, nebo jejich stoupence, 
protože ví, že nenesou žádné ovoce. Avšak v případě pravých misí je napadá velmi surově. 
Použije slabé duše stižené hříchem pýchy k útoku na pravé stoupence mého Syna. K těm, 
kdo mně, Matce Spásy, odpovídají na mé volání, se jeho nenávist bude projevovat 
nejzřetelněji, až můj Medailon Spásy bude dostupný po celém světě. 



Medailon Spásy bude obracet miliardy duší, Zlý proto učiní všechno, aby to zastavil. 
Na těchto útocích poznáte naprostou zášť, kterou Zlý a všichni jeho agenti budou chrlit, 
neboť nechce, aby se tento Medailon dostal k Božím dětem. Děti, nesmíte se nikdy podvolit 
nátlaku, nebo zlobě, které budou přicházet od těch, kdo odpadli od mého Syna. Učinit to, 
znamená vzdát se Satanovi. Naopak, musíte prosit mě, vaši milovanou Matku, abych vám 
dala sílu jít dál a chránit misi spásy v tomto čase výročí Zvěstování. 

Musíte se modlit tuto modlitbu modlitební kampaně (143): 

Za ochranu mise spásy 

"Ó, Matko Spásy, ochraňuj tuto misi, dar od Boha, přinést věčný život všem jeho dětem. 

Prosíme, zasáhni kvůli nám skrze svého milovaného Syna, Ježíše Krista, aby nám dal odvahu 
splnit naši povinnost sloužit Bohu za všech okolností a zejména, když kvůli tomu trpíme. 

Pomoz této misi obrátit miliardy duší podle dokonalé Boží vůle a obrať kamenná srdce 
v milující služebníky tvého Syna.  

Dej nám všem, sloužícím Ježíši v této misi, sílu překonat nenávist a pronásledování kříže 
a přijmout utrpení, které je provází, s velkorysým srdcem a s plným přijetím toho, co může 
přijít. Amen." 

Mé drahé děti, nedovolte nikdy obavám ze služby Bohu, aby se vám stavěly do cesty 
v hlásání jeho svatého Slova. Strach pochází od Satana – ne od Boha. Odvaha a síla, spolu 
s pokorou a touhou držet se Boží vůle, mohou pocházet jen od Boha. 

Vzdávám dnes díky, v toto výročí Zvěstování, mému milovanému Otci, Bohu Nejvyššímu, 
za dar, který dal světu, když mě požádal o zrození svého drahého milovaného Syna, aby 
vykoupil lidstvo a přivedl svět do jeho věčného království. 

Vaše milovaná Matka 
Matka Spásy 
 
1087. Jsou moji. Já jsem jejich. Vždy tomu tak bude. Miluji je všechny. Je to tak 
jednoduché. 
Středa, 26. března 2014 v 14:52 
 
Má vroucně milovaná dcero, volám ke všem mým následovníkům po celém světě, aby se 
sjednotili jako jeden ve Mně v modlitbách za duše těch, kdo jsou ode Mne oddělení. Volám 
zejména ke všem mým modlitebním skupinám modlitební kampaně, všude a ke všem, kdo 
odpověděli na mé volání v Knize Pravdy, aby milovali jeden druhého, jako Já miluji vás. 
Odložte své neshody – pokud se vyskytnou, nevšímejte si rozdělení, jež může nastat, 
a nevěnujte pozornost nenávisti, kterou vám projevuje Satan a jím oklamané duše, protože 
toto je moje poslední mise v přípravě na můj Druhý příchod. 

Musíte pochopit účel mého plánu – vykoupení světa skrze Knihu Pravdy. Má zachránit 
všechny duše, všude, bez ohledu o koho jde, v co věří, jak hřeší, co jeden druhému dělají 
a jaké mohou mít názory. Jsou moji. Já jsem jejich. Vždy tomu tak bude. Miluji je všechny. 
Je to tak jednoduché. Nemůže tomu být jinak. 

Kdykoliv budete pronásledováni pro mé jméno, povzneste se nad to a modlete se za duše, 
které vás proklínají, neboť mé srdce je kvůli nim zlomené. Pro takové duše hrozně trpím. 
Přiveďte Mi je, aby mohly otevřít svá srdce mé lásce k nim. Pomozte Mi přiblížit se k jejich 



zarmouceným a zlomeným duším a k  jejich zatvrzelým srdcím, neboť bez mého zásahu 
budou chřadnout a zahynou. To není mé přání. Přijďte všichni. Volám k těm, kdo jsou ve 
Mně a se Mnou. Volám k těm, kdo mě doopravdy neznají, ale myslí si, že ano. Volám k těm, 
kdo jsou nevěrní mému učení. Obracím se na ty, kdo odmítají tuto misi a prohlašují, že je to 
podvod. Neopouštějte Mě, protože ani Já jsem vás neopustil. Nebojte se Mě, protože nejsem 
váš nepřítel a toužím po vaší duši, abyste mohli být částí Mne, a nalezli tak pokoj v srdci. 

Toto je můj čas, a tak vás provázím, otvírám vám srdce a připomínám pravdu svého Slova, 
které je neměnné. Čas mého příchodu se blíží a je důležité, abyste si připravili své duše 
i duše těch, s nimiž se stýkáte. Můj příchod bude náhlý a nebudete varováni předem. 
Nezanedbávejte své duše, protože budete potřebovat být připravení spatřit světlo mé tváře, 
abyste tak mohli zůstat stát přede Mnou, chcete-li vstoupit do mého království. 

Budu vás vždy milovat, budete-li Mi sloužit celý srdcem. Budu vás stále milovat, i když Mě 
odmítnete, odsoudíte mou misi, nebo očerníte jiné pro mé jméno, protože nevíte, co činíte. 
Až přijde ten den, budu vás volat, jednoho po druhém, a pak vás vezmu do své náruče, 
abych vám dal potřebnou útěchu. Neboť v ten den sjednotím všechny, kteří Mě milují, 
a vyhlásím brány za otevřené k umožnění vstupu všem Božím dětem z celého světa, včetně 
těch, které už zemřely, a budou znovu vzkříšeny – jako jeden ve Mně. Pak bude vůle mého 
Otce konečně naplněna. 

Váš Ježíš 

1088. Tím, že se nechají od pohanů zastrašit, budou jako pohané 
Čtvrtek, 27. března 2014 v 14:30 
 
Má vroucně milovaná dcero, je mým přáním, aby v této době moji následovníci, včetně 
křesťanů všech vyznání, trávili více času v mé společnosti. 

Bez ohledu na to, jak si možná myslíte, že jste Mi blízko, Zlý učiní vše, aby vás svedl do 
jakéhokoliv druhu nepravosti. Ani jeden mezi vámi není ve své víře tak silný, aby mohl 
odolat duchu zla. Každý den se musíte snažit trávit více času v modlitbě a využít tento čas 
k vytvoření štítu kolem sebe, potřebného k ochraně, máte-li Mi zůstat věrní. Opomenutí 
mluvit se Mnou prostřednictvím modliteb a svátostí vás oslabí, budete nejistí svou láskou ke 
Mně, a pak ponecháte sami sebe otevřené pochybnostem o mém učení, mých slibech a mé 
moci. Zkoušky, jimž budete čelit, které přijdou s nástupem teroru, uvaleného na mé 
opravdové následovníky, kteří zůstanou tvrdošíjně věrní svatému Božímu Slovu, budou velmi 
těžké. 

Svobodná vůle vám byla dána Bohem jako vaše přirozené právo, přesto podvodníci, kteří 
zaplaví mou církev, se pokusí vám ji vzít. Budete přinuceni přijmout nepravdy, předkládané 
vám pod rouškou nového výkladu svatých evangelií, a pokud se odvážíte je zpochybnit, 
budete vypuzeni s hanbou. Tak mnozí z vás svou zbabělostí, slepotou a pošetilou oddaností 
k těm, o nichž si myslí, že vedou mé stádo, zjistí, že přijali podvodné učení. 

Falešné učení, které bude zavedeno, bude pečlivě maskováno láskyplnými slovy. Způsob, 
jímž rozpoznáte, že nepochází ode Mne, bude trojí. Za prvé, dají potřeby hříšníků na první 
místo prohlášením, že se musíte modlit, abyste před Bohem vyzvedli právo člověka zhřešit. 
Za druhé, budete vyzváni odsouhlasit, že hřích je přirozená věc a že se kvůli němu nesmíte 
nikdy bát budoucnosti – že Bůh nikdy neodmítne hříšníka a že všechny jeho děti půjdou do 
ráje. Za třetí, řeknou vám, že svátosti musí být upraveny vzhledem ke svým počátkům 
v křesťanství, aby byly přijatelné pro pohany, kteří si zaslouží mít svá lidská práva zajištěna 
v Božích očích. Až se tyto věci stanou, bude to znamenat jen jednu věc. Člověk všude 
předloží před oltáře mých církví své pojetí o tom, která pravidla ustanovená Bohem mu 



vyhovují, a která ne. Pak bude očekávat, že Bůh se skloní před jeho požadavky. 
Ve skutečnosti bude Bohu diktovat, protože uvěří, že je větší, než Já. 

Odvrhnu od sebe tyto duše, neboť už nejsou schopny prohlásit se za křesťany. Tím, že se 
nechají od pohanů zastrašit, budou jako pohané. V mém království není místo pro ty, kdo se 
Mi neodevzdají tak, jak jsem je učil, když jsem chodil po zemi. V přicházejících letech shledáte, 
že je těžké zůstat věrnými mému učení, protože ti, kdo tvrdí, že Mě zastupují, vás povedou do 
smrtelného omylu, jak bylo předpověděno. Buďte opatrní. Sledujte, o co budete žádáni 
přijmout jako náhražku za mé svaté Slovo. Ti, se schopností opravdového rozlišení, kterou 
dostali z moci Ducha Svatého, poznají okamžitě, kdy se tyto věci stanou. Jiní nebudou 
požehnáni, protože nevěnovali pozornost všemu, co jsem je učil. Octnou se na velmi temném 
a osamělém místě, bez mé přítomnosti, osvětlující cestu Pravdy. Ten čas je už velmi blízko. 

Váš Ježíš 

1089. V následujících dvou letech udělají vědci vše, aby vyvrátili existenci Boha  
Sobota, 29. března 2014 v 14:30 
 
Má vroucně milovaná dcero, v následujících dvou letech vědci učiní všechno k vyvrácení 
existence Boha. Budou nepravdivě tvrdit, že si člověk může udržet život na jiných planetách, 
mimo zemi. Země je jedinou živou částí vesmíru, stvořenou Bohem pro jeho děti. Ale to není 
jediný důvod, proč chtějí těmito tvrzeními dokázat, že Bůh neexistuje. Budou zdůrazňovat 
velikost člověka, jeho inteligenci a jeho pokroky ve vědě, aby rozptýlili každou představu 
o tom, že člověk byl stvořen Bohem. Největší urážkou bude, až prohlásí, že člověk byl 
stvořen zázrakem vědy. Půjdou až do krajnosti, aby dokázali, že člověk je neporazitelný, a to 
přesto, že nebudou mít odpověď na to, co se stane po fyzické smrti těla, které každý člověk 
musí čelit. Tato část bude přehlížena těmi, kdo lžou a popírají Boha. 

Budou zesměšňovat kohokoliv, kdo prohlásí, že věří v existenci nebe, nebo v existenci svého 
skutečného Stvořitele, Boha Nejvyššího. A během všech těchto veřejných prohlášení proti 
Pravdě, ti, co prohlašují, že vedou moji církev, nepronesou ani slovo.  V posledních dnech se 
náboženství stane pohanským pojmem, kdy opěvování země, slunce, měsíce a hvězd se 
stane náhražkou pro uctívání Boha. 

Většina světa se obrátí k pohanství a přinese svým duším smrt. Navzdory každému zásahu 
mého Otce se vydají jinou cestou. Proto můj Otec slíbil světu Knihu Pravdy, objasnění Knihy 
Zjevení, aby zachránil vaše politováníhodné duše. Člověk je tvrdohlavý. Člověk je pyšný, 
samolibý a čím více pokroku udělá ve vědě, tím méně toho bude znát, a tím více se vzdálí 
od Pravdy. 

Věnujte pozornost mému Slovu, neboť vám brzy bude odejmuto vše, čemu jsem vás učil, 
a to krok za krokem, ve všech mých církvích na zemi. Slovo vám bude vzato, ale Já vás nikdy 
neopustím, neboť vždy zůstanu s vámi, budu vás vést, učit a naplňovat vás svou láskou. 
Budete stále v mém srdci a díky vaší lásce ke Mně budu moci zachránit ty, kdo jsou ztraceni. 
Vy, moji milovaní následovníci, jste mým spojením k Božím dětem a skrze vaše modlitby se 
budu snažit sjednotit svět. Proto si nesmíte nikdy zoufat, i když se vše bude zdát 
beznadějné. 

Váš Ježíš 

1090. Ach, běda Bohem vybraným k jeho službě v posledních dnech, neboť 
nebudou bdělí mého volání 
Neděle, 30. března 2014 v 20:00 
 



Má vroucně milovaná dcero, nesmíte nikdy má slova brát jako samozřejmost, protože je 
dostáváte jako skutek velké milosti. Nedostávají se světu jako člověkem zasloužené, ale spíš 
že lační po Slovu. 

Každý dar člověku, na přímluvu mé Matky od Mé smrti na kříži, měl pomoci hříšníkům 
připravit se na Velký den. Má Matka odpověděla na Boží vůli mého Otce, když porodila Mne, 
Spasitele a Vykupitele světa. Následně byla ustanovena přímluvkyní mezi člověkem 
a dokonalou Boží spravedlností. Je její úlohou přimlouvat se za hříšníky, aby je varovala 
a připravila je přijmout Mě, jejího Syna, v Poslední den. 

Každé jedno zjevení mé milované a Blahoslavené Matky, které se ve světě uskutečnilo, bylo 
z pověření mého Otce. Vše, co předpověděla, se nyní stane, vše, co vyhlásila a bylo 
zapomenuto většinou mých posvěcených služebníků, kteří se rozhodli ignorovat její varování. 

Ach, běda Bohem vybraným k jeho službě v posledních dnech, neboť nebudou bdělí mého 
volání. Hluší a slepí budou následovat rozředěnou verzi Knihy mého Otce a místo ovoce, 
které byli povoláni nést, se z jejich úst nepohrne nic než shnilé plody. Nadutí a arogantní, 
odmítli přímluvy mé Matky, její zjevení a výzvu shromáždit se, aby je uvedla do moudrosti 
nebeské hierarchie, kde Pravda vládne jako Král. Pravda se jim vyhnula, a místo aby padli 
na tvář v čiré pokoře před Božím trůnem, následují pravidla člověka – chybujícího člověka – 
neznajícího pravdu slibu, který dal Bůh svým dětem. 

Dnešní svět možná udělal velké pokroky v lékařství, technologii a v poznání, ale prodal 
moudrost toho, co je nutné ke vstupu do mého království, za peníze, bohatství a moc. 
Všechny věci tohoto světa – peníze, moc, vlastnictví, vysoká postavení ve vládě – jsou ničím 
v mých očích. Mohu je smést jediným šmahem ruky. Uctívání lidského vědění a pokroky ve 
vědě jsou bezcenné, neboť ty nepocházejí od vás – jsou to vlohy dané člověku Bohem, kvůli 
jeho lásce ke svým dětem. Kdyby vám je vzal, spolu s materiálním pohodlím, které máte, 
co by vám pak zbylo? Nic. 

Ti, kdo Mě skutečně znají, se nebudou o nic starat, protože vědí, že když jsou moji, 
dosáhnou pomoci, pokud Mi budou zcela důvěřovat, poněvadž vědí, že bych je nikdy 
neponechal sobě samým. Proč tedy vyhledáváte věci, které nejsou ode Mne – věci, které vás 
nikdy neuspokojí? Čím více Mě odmítáte a vyhledáváte plané sliby, tím více se budete cítit 
osamělí, zatímco přichází čas, abych oddělil plevy od zrna.  

Jedinou volbu, kterou můžete udělat, je stát se pravým dítětem Boha, bez Něhož nejste nic. 
Není to, kdo jste, jaké postavení zaujímáte ve svém životě, jakou úlohu hrajete, co se počítá. 
Jedině proto, že jste milováni Bohem, budete zachráněni. Nikdo není hoden stát přede Mnou. 
Nikdo nemá tak čistou duši, aby mohl dosáhnout svatosti. Nikdo z vás nemůže být pozvednut 
do mého království svými zásluhami. Je to jen pro mé milosrdenství, že budete učiněni hodni 
žít věčný život. 

Váš Ježíš 

1091. Bůh Otec: Zemětřesení udeří na vaše města 
Pondělí, 31. března 2014 v 14:00 
 
Má nejdražší dcero, přišel čas, kdy člověk, po dlouhou dobu hřešící a poskvrněný v mých 
očích, nyní klesne do konečných hlubin zkaženosti, až bude zkoušet zničit vše svaté ode Mne. 

Všechen život pochází ode Mne. Život duše je můj. Život těla je také ode Mne. Ať nikdo 
nezasahuje do obojího, abych mu neodňal jeho vlastní život. Tím si můžete být jisti. Všechny 
formy života, stvořené mou rukou, budou zabíjeny rukama bezbožných hříšníků. Budou brát 



život těm v lůně matek s tím, že je to forma lidských práv. Vy, mé děti, nemáte právo ničit 
život mých dětí – ani před, nebo po jejich narození – a pokud tak učiníte, budete trpět 
strašným trestem. Bez usmíření a činěného pokání za tak ohavný hřích vás zničím, tak jako 
i země podporující toto zlo.  Zničíte-li svůj vlastní život, urážíte Mě, protože vám nepatří, 
a jen Já mám právo život dát a odejmout jej v mém čase. Zasahováním do života těla se 
vměšujete do mého božství a Já nikdy nebudu přihlížet a ignorovat takovou urážku mého 
stvoření. 

Až mu nebude stačit odebrat život, člověk záludně zaútočí na život duše tak, že vnese smrt 
do mého svatého Slova, jež rozdupe na kousíčky, dokud nebude jako drť pod jeho nohama. 
Pak člověk, arogantní a plný svého pokřiveného pohledu na své schopnosti, bude zkoušet 
najít novou planetu, jako nový domov pro lidstvo, ačkoliv to není možné. Dar samotné půdy, 
na kterou jsem umístil lidstvo, se bude zdát nedostačující pro lidské potřeby. A tak to bude 
pokračovat – tento pochod k sebezničení. Člověk bude původcem svého vlastního zániku. 
Plánovitě zničí vše, co je Mi svaté. 

Dar života, který každé stvoření ode Mne dostalo, Mi bude člověkem ukraden bez nejmenších 
výčitek. Bude omlouvat každou část svého vražedného záměru prohlášením, že vzít život je 
dobrá věc. Smrt potratem je největší urážkou ze všech a Já varuji lidstvo, že spravedlnost 
vezmu do svých rukou, neboť už dále nedovolím, abyste Mě takto proklínali. 

Zemětřesení udeří na vaše města a za každý národ, který schvaluje odebrání života, pocítíte 
probuzení mého hněvu, jak zasáhnu vaše ubohá a nenávistná srdce. Ti, kdo se budou snažit 
vzbudit lítost za taková provinění, budou ušetřeni, ale vězte, že žádný národ tomuto trestu 
neunikne. 

Nebudu tolerovat smrt své církve, až člověk, spolu s falešnými vůdci, které bude otrocky 
následovat, zničí svátosti a znovu je vytvoří tak, aby zmizely. Strhnu vaše chrámy a kostely, 
protože pokračujete v znesvěcování Těla mého Syna. Bičovali jste Ho, vysmívali se Mu a 
pronásledovali jeho učedníky, dokud jste Ho brutálně nezavraždili, když jste Ho ukřižovali. 
Přesto jste se nepoučili. Váš nedostatek pokorné služebnosti tomu, kdo vám dal život, přinesl 
vám vykoupení, a kdo se vás nyní pokouší připravit na Velký den, Mě znechucuje. 

Jsem zarmoucen. Jsem sklíčený a rozhněvaný, neboť jste nakonec dokázali zabít každou 
formu života, kterou jsem vám dal. Mluvím o životě těla i o životě duše. Život, který jsem dal 
vám, už vám nestačí, proto si jej zase vezmu v Poslední den od těch, kdo Mi jej hodili zpět. 
I když váš čin války proti Mně, Stvořiteli světa a všeho, co je, pokračuje, dovolím vašim 
hanebným, zničujícím činům trvat jen velmi krátce. 

Nyní vám dám čas, abyste zvážili hříchy lidstva vzhledem ke všemu, co pokládám za svaté, 
abyste mohli odčinit hříchy světa. Poslední bitva začala a mnoho života – daru života 
stvořeného Mnou – bude člověkem zničeno. A kvůli tomu potrestám svět. 

Váš Otec 
Bůh Nejvyšší 
 
1092. Pro tyto ubohé duše jsem plakal krvavými slzami v zahradě Getsemanské 
Úterý, 1. dubna 2014 v 21:00 
 
Má vroucně milovaná dcero, rychlost a růst této svaté mise může být někdy zdrcující. Je 
důležité, že mé Slovo je slyšet ve všech zemích a že skupiny modlitební kampaně jsou 
zřizovány v každém národu a zejména v zemích, kde nejsem uctíván. 



Nenechejte nikdy důrazem tohoto Slova zastínit důvod, proč musím oslovit svět. Chci, aby 
i ty nejzatvrzelejší z duší, které netouží dovolit Duchu Svatému dotknout se jejich srdcí, 
naslouchaly a slyšely, co říkám, a pochopily můj slib. 

Můj plán spásy není určen k zachování nejvěrnějších – je pro všechny, včetně těch, jejichž 
zčernalé duše by vás mohly znechutit. Pro tyto ubohé duše jsem plakal krvavými slzami 
v zahradě Getsemanské. Byly to duše zahořklých, ztracených – milovníků šelmy, které Mi 
byly předváděny Satanem. Ukázal Mi, kolik by Mě jich ještě odmítlo, navzdory mé oběti 
Bohu z mé ochoty a touhy vykoupit svět svou smrtí na kříži. Má bolest pro tyto duše je 
trýznivá a ty, má dcero, nesmíš nikdy ignorovat mou touhu po dosažení nevěřících. Nezáleží 
na tom, jak tebou pohrdají, plivají na tebe a proklínají tě, musíš se povznést nad nenávist, 
která bude vždy namířena na tuto misi a přivést Mi tyto duše za každou cenu. Přiveď Mi mé 
milované následovníky, a pak ty, kdo Mě neznají, nebo Mě nemohou znát. Pak Mi přiveď 
duše, které Mě nenávidí. To musí být cílem každého z vás. Přivedete-li Mi tyto ubohé, 
žalostné duše, odkážu jim velké milosti, abych je mohl vtáhnout do svého milosrdenství. 

Když se rozhlédnete kolem a vidíte duše těch, s nimiž přicházíte do styku, které si nevšímají 
mého úmyslu přijít znovu, musíte se k nim dostat a zasvětit je Mně. Přinesete Mi velkou 
útěchu a radost, uděláte-li to, neboť pak mohu učinit cokoliv, abych všude sjednotil všechny 
duše. 

Jděte a zvětšujte jejich počet, neboť cesta je připravena. Uplynul  krátký čas od doby, co 
jsem poprvé volal k světu prostřednictvím této mise. Přesto to byla obtížná cesta a nyní se 
všechny cestičky dále rozdělí a rozvětví, aby žádný národ nebyl vyloučen – takové je mé 
milosrdenství. 

Váš Ježíš 

1093. Matka Spásy: Obrácení slíbené mým Otcem začne tento měsíc 
Středa, 2. dubna 2014 v 16:27 
 
Mé dítě, obrácení slíbené mým Otcem začne tento měsíc a mocí Ducha Svatého se rozšíří po 
celém světě. Duše budou ušetřeny a můj Syn projeví velké milosrdenství i těm 
nejzatvrzelejším hříšníkům. 

Mnozí lidé, kteří nemají žádnou víru v Boha a životy prožívají, jako by nebylo věčného života, 
budou první, kterým si můj Otec přeje ukázat světlo Pravdy. Tito lidé jsou velmi milováni 
a jejich nedostatek víry bude nahrazen láskou a touhou po smíření s Ježíšem Kristem, jehož 
opustili. Duše těch, kdo spáchali strašný hřích a kteří jsou zasaženi vlivem ďábla, budou 
následovat. Budou jim dány velké milosti a milosrdenství mého Syna pronikne jejich srdce 
tak náhle, že jejich obrácení bude okamžité. Tento zázrak bude tak neočekávaný, že až se 
začnou šířit zprávy o evangeliích, mnozí zpozorní a budou jim naslouchat. 

Tím, že se obrátí nejvíce postižení, může být a bude zachráněno mnohem více duší. Pak 
bude záležet na všech, kdo již Pravdu následují, zda budou, nebo nebudou chtít zůstat věrní 
mému Synu a jeho učení. Tyto duše budou trpět nejvíce, protože jsou z Boha, a kvůli tomu 
Zlý vynaloží veškeré úsilí, aby je mučil pochybnostmi o Pravdě. Jsou to duše, které budou 
odtaženy daleko od mého Syna, a po takových Zlý baží nejvíce. 

Aby křesťanská víra byla ochráněna kdekoliv, prosím, modlete tuto modlitbu modlitební 
kampaně (144): 

Za ochranu křesťanské víry 

Ó, Matko Spásy, prosím, přimlouvej se za duše křesťanů po celém světě. 



Prosím, pomáhej jim uchovat jejich víru a zůstat věrnými učení Ježíše Krista. Oroduj, aby 
měli sílu mysli a ducha udržet svou víru ve všech časech. 

Přimlouvej se za ně, drahá Matko, aby otevřeli oči Pravdě a dostali milosti k rozpoznání 
jakékoliv falešné nauky, předložené jim ve jménu tvého Syna. 

Pomoz jim zůstat opravdovými a věrnými Božími služebníky a odmítnout ďábla a lži, i když 
kvůli tomu budou muset trpět bolestí a posměchem. 

Ó, Matko Spásy, ochraňuj všechny své děti a oroduj, aby každý křesťan následoval cestu 
Pána, až do svého posledního výdechu. Amen. 

Děti, Ježíš miluje každého. Bude vždy bojovat, abyste byli uchráněni od újmy, a zasáhne 
nejmimořádnějšími způsoby, aby vás ochránil od všeho zla ve dnech temnoty, kterou budete 
muset přetrpět pro jeho jméno. Důvěřujte mi, vaší milované Matce, protože se budu za vás 
přimlouvat, abych vás přivedla blíže k mému Synu během přicházejících zkoušek. 

Děkuji, že jste odpověděli na toto volání z nebe. 

Vaše milovaná Matka 
Matka Spásy 
Matka Boží 
 
1094. Dokud se daří lásce, může lidstvo přežít 
Čtvrtek, 3. dubna 2014 v 17:11 
 
Má vroucně milovaná dcero, láska je jeden z nejmocnějších Božích darů. Dokud se daří lásce, 
může lidstvo přežít. Láska přesahuje všechno zlo, spory a nenávist, neboť je z Boha a žádná 
síla zla ji nemůže úplně zničit. 

Je-li duše skutečně blízko mému srdci, naplním ji láskou. Zaplavím ji tímto darem, díky 
čemuž zjistí, že není možné nenávidět jinou osobu, včetně těch, kdo ji souží. Lásku, 
přítomnou v duši, používá Bůh k přivábení dalších duší k sobě. Užívá se k přinesení radosti 
a útěchy potřebným a trpícím. Je to však milost, udělená vybraným duším ke sdílení 
s ostatními ke slávě Boží. Ach, jakou radost Mi přinášejí tyto duše, přijmou-li ode Mne lásku 
bez podmínek. Přivítají-li moji přítomnost s otevřeným srdcem a umožní Mi zaplavit jejich 
duše, stanou se mými nádobami a jako dobré víno naplní a uspokojí duše těch, kteří žízní 
po mé přítomnosti. 

Láska je způsob, jak komunikuji se světem, a to až do Velkého dne, kdy si přijdu vyžádat 
své království. Je-li přítomná opravdová láska, jsem tam. Když není láska, má přítomnost 
ustoupí. Mnozí lidé Mi zabraňují vejít, a proto nedokážou pocítit plnost daru lásky, jak by 
tomu mělo být. 

Slibuji vám všem, že rozšířím dar své lásky prostřednictvím této mise. Má láska bude 
poznávacím znamením a všichni, kdo odpovědí na mé volání, budou zahaleni mou láskou, 
budou-li se modlit tuto modlitbu modlitební kampaně (145): 

Naplň mě svým darem lásky 

"Nejdražší Ježíši, naplň mě, prázdnou nádobu, darem své lásky. 

Zaplav mou duši svou přítomností. Pomoz mi milovat jiné, jako Ty miluješ mě. 

Pomoz mi být nádobou tvého pokoje, klidu a milosrdenství. 



Otevři mé srdce k těžkostem druhých a dej mi milost odpustit těm, kdo Tě odmítají a kdo se 
proviňují proti mně.  

Pomoz mi hlásat tvou lásku příkladem, jak bys učinil Ty, kdybys byl na mém místě. Amen." 

Dotknu se duší všech, kteří Mi dovolí vstoupit. Láska vám přinese věčné štěstí. Tím, že 
přijmete moji lásku bez otázek a s otevřeným srdcem, Mi přinesete velkou radost. Můj dar 
je nyní váš a toužím, abyste dar lásky od tohoto dne upřednostnili ve všem, co konáte. Tak 
pomůžete vítězství nad nenávistí, pocházející od Satana a zamořující lidstvo. S tímto darem 
na vás všechny vylévám mimořádné požehnání. Požehnání jedinečné a mocné, které pocítíte, 
budete-li se modlit tuto modlitbu, a zejména v modlitební skupině modlitební kampaně, což 
je obzvlášť důležité v této mé misi spásy. 

Váš Ježíš 

1095. Uvedou milióny katolíků do smrtelného omylu a mé církve ztratí svou 
svatost 
Pátek, 4. dubna 2014 v 23:20 
 

Má vroucně milovaná dcero, proroctví nejsou Bohem odhalována člověku proto, aby 
vyvolávala senzace. Jsou dávána, aby připravila lidi na budoucnost v mém království, aby 
mohli být upozorněni předem na potenciální nebezpečí pro jejich duše. Každý zásah ve 
vašich životech z příkazu mého Otce je pro vaše vlastní dobro a dobro jiných duší. 

Moje dcero, proroctví, která ti dávám, se již skutečně začala naplňovat. Podvodníci převzali 
moc zevnitř a budou pokračovat v klamání světa, aby věřil, že nové učení – kde v existujícím 
svatém učení ustanoveném Bohem byly učiněny změny – lze změnit podle potřeb a zájmu 
všech lidí a všech náboženství. Mějte se na pozoru před slovem "ekumenický", nebo před 
každým pokusem zmocnit se mé církve na zemi a zbavit ji její božské podstaty. 

Kdo neoprávněně zasáhne do liturgie, není můj pravý služebník, a přesto se právě toto 
stane. A co udělají moji posvěcení služebníci? Skloní hlavy, pozvednou své paže ve velkolepé 
chvále nového falešného učení a popřou vše, co jsem dal světu. Jejich láska k světským 
věcem, touha po obdivu a vypínavá ctižádost je zbaví jejich slibů. Stanou se zrádci a obrátí 
se ke Mně zády. Uvedou milióny katolíků do smrtelného omylu a mé církve ztratí svou 
svatost. Brzy potom, co bude jádro mé církve znesvěceno, shromáždí všechny ostatní 
křesťanské věrouky a navrhnou nové ekumenické sekty, což povede k veřejnému prohlášení 
popírající existenci pekla. 

Potom, pracujíce naopak, přesně v opačném směru vůči Pravdě, bude všem věřícím řečeno, 
že hřích je subjektivní pojem a že kvůli dědičnému hříchu není možné se mu vyhnout. Takže 
vám řeknou, že je to něco, s čím si nemáte dělat starosti. Hřích jako takový bude 
předefinován. Jakmile se to stane, veškerý cit pro morálku zanikne. Až se morálka přestane 
považovat za důležitou, hřích se začne rozmáhat. Rozšíří se, rozbují, dokud se společnost 
nerozloží a ti, co zůstanou věrni mé církvi – té pravé – budou svědky hrůzné podívané. 

Lidé se budou chlubit hříchem, otevřeně se honosit svou nemravností a nové světové 
náboženství nařídí, že hřích vám už nikdy nebude překážet, nebo vás poškozovat v Božích 
očích. Bůh, o kterého půjde, je Satan, to vám ale nikdy neřeknou.  Aby Mě zesměšnili, 
představí vám antikrista, který bude nadšeně přijat, protože falešný prorok mu bude tleskat 
a zbožňovat ho. Antikrist bude dělat vše, co je proti mému učení, ale půvabně a okouzlujícím 
způsobem. Milióny se mu budou klanět. Bude vším, čím nejsem Já. Oklame tak velký počet 
lidí, že bude pro něj snadné vést Boží děti do kacířství a do strašné zkázy. 



Připravuji vás všechny na ten den. Pro mnohé z vás je velmi těžké slyšet takové zprávy, ale 
je to pravda. Pravda vysvobodí vaše duše ze smrti. Bojujte s Pravdou a nevzejde z toho nic 
dobrého – jen zoufalství. Braňte ostatním zůstat věrnými mé církvi tím, že je budete vybízet 
k následování kacířství, které bude uvaleno na svět mou církví z jejího středu, a budete 
hozeni lvům. Ti, kdo násilím ničí duše jiných, budou čelit největšímu trestu z mé ruky. 

Přijměte Pravdu a připravte se. Následujte Mě a Já vás bezpečně dovedu do svého království. 
Následujte šelmu a ta zavede vás i ty, které přivedete s sebou, do ohňů pekla navěky. 

Váš Ježíš 

1096. Brzy odhalím konečný plán na shromáždění církve do svého útočiště 
Sobota, 5. dubna 2014 v 18:15 
 
Má vroucně milovaná dcero, chtěl bych obdařit odvahou a statečností každého z vás, kdo 
dostal dar rozpoznání mého hlasu, když hovořím k světu skrze tato poselství. 

Jak půjdete vpřed, moji zbylí, v jednotě s mou pozemskou církví, uvidíte brzy mnoho lidí 
opouštět svaté svátosti. Bude to pro vás znepokojivé a brzy trýznivé, jak budou znesvěceny 
a nebudou to už ty svátosti, které jsem dal světu. Nesmíte plýtvat časem, věříte-li skutečně, 
že s vámi mluvím. Jděte – shromážděte mé kněze a ty, kdo odpovídají na mé volání. Pak je 
připravte na přicházející roky, aby dokázali živit mé stádo potravou života, až po mé 
přítomnosti nezbude ani stopa. 

Až všechno o Mně a o tom, kdo jsem, bude z mých církví odstraněno, to, co zůstane, bude 
všechno z toho, co Já nejsem. Vtělený ďábel vstoupí do mé církve a zamoří každého, kdo 
se před ním skloní a bude ho uctívat. Pohltí duše navěky a musíte zůstat stále bdělí v těchto 
přicházejících časech. Nezůstaňte otevřeni kacířství, které vnikne do mé církve jak zevnitř, 
tak zvenčí. Nyní jste připravováni, a tak musíte následovat vše, co vám řeknu, abyste mohli 
zachránit mou církev před mými nepřáteli, v té míře, jak jen to půjde. 

Brzy odhalím konečný plán ke shromáždění církve do svého útočiště. Až vám dám pokyny, 
budete potřebovat velkou sílu a vytrvalost, neboť váš nepřítel bude antikrist – a jeho armáda 
bude, žel, počtem větší než moje. A to bude pro vás deprimující – ale vězte toto: Nebude za 
tím Boží moc a nikdy vás to nepřemůže, zachováte-li věrnost mému Slovu. 

Jděte v míru a čekejte na mé pokyny. 

Váš Ježíš 

1097. Ti, kdo se budou snažit obhajovat Slovo uvnitř mých církví, budou umlčeni 
vyloučením 
Pondělí, 7. dubna 2014 v 19:15 

 
Má vroucně milovaná dcero, sémě bylo zaseto a všechny detaily plánu přípravy světa na 
antikrista jsou hotovy. Všechny změny, jichž budete svědky ve světě politiky i v mé církvi na 
zemi, jsou provázány – jak každé gesto učiněné mezi národy – tak i každý zákon odporující 
Božímu zákonu. Ne náhodou jsou takové zákony zaváděny po celém světě tak rychle jako 
teď, neboť byly pečlivě připraveny. 

Nová, náhlá oznámení, týkající se utváření vztahů mezi státem a církví, kde jejich zákony se 
vzájemně prolínají, se na vás vyhrnou. Ti, kdo se budou snažit obhajovat Slovo uvnitř mých 
církví, budou umlčeni vyloučením. Žádný soucit nebude projeven těm, kdo se pokusí bránit 
mou církev, protože moji nepřátelé prohlásí, že opak je pravdou. Vy, moji následovníci, 



budete prohlášeni za kacíře pro neposlušnost k novým pravidlům, která budou mou církví 
brzy ustanovena. Bude vám řečeno, že má církev se nemůže mýlit, a tak i když prosazujete 
Pravdu, budete izolováni. Má církev nebude nikdy chybovat. Moji vybraní vůdci se nikdy 
nezmýlí, ale až podvodník uchvátí moc, nesmíte ho následovat, když prohlásí, že Pravda je 
lež. 

Až ten den přijde, poznáte to skrze moc Ducha Svatého. A v ten den musíte následovat Mě, 
svého Ježíše. Modlete se o mou odvahu, abych vám mohl pomáhat, protože budete 
potřebovat ocelové nervy, abyste Mi zůstali věrni, až svět bude donucen se podrobit 
antikristu, v úplném odevzdání svobodné vůle. 

Váš Ježíš 

1098. Tyto zrádce poznáte podle symbolických gest, urážejících mé božství  
Úterý, 8. dubna 2014 v 20:20 
 
Má vroucně milovaná dcero, moji nepřátelé nejsou ti, kdo ve Mne nevěří. Ne, jsou to ti, kteří 
dobře vědí, kdo jsem, ale nenávidí Mě. Ne všichni z nich chápou, proč Mě nenávidí, ale dali 
by se rozdělit na dva tábory. 

Lidé z první skupiny nemají rádi Pravdu. Užívají si v účasti na hříšných zájmech, 
ospravedlňují každý zlý skutek a jednání a uspokojují jen svou vlastní smyslnost na úkor 
potřeb ostatních. Starají se jen o sebe a napodobují všechny ďáblovy vlastnosti. Pak jsou 
zde ti, kdo vědí, kdo jsem a co jsem, ale zcela Mě odmítají ve prospěch Satana, jehož 
kouzlem se nechali polapit. Jsou to lidé, kteří udělají nejen vše, co je pravým opakem toho, 
co jsem je učil, ale kteří Mě při každé příležitosti stále urážejí. 

Tak jako satanské uctívání vyžaduje symboly, moji zrádci se Mi vysmívají tím, že kladou 
takové ohavné symboly ďábla přede Mne. Neboť v každém obřadu k uctívání Satana, 
kterého se účastní, znesvěcují můj kříž a vše, co souvisí s mým umučením. Tyto zrádce 
poznáte podle symbolických gest, urážejících mé božství. Už brzy ti z vás, s očima 
schopnýma vidět Pravdu, dokážou rozlišit mezi těmi, kdo Mi opravdu slouží a kdo ne. 

Posvěcení služebníci, kteří jsou Mi věrní, Mě budou uctívat během Svatého týdne svými 
pokornými gesty, včetně toho, že padnou tváří k zemi před mým svatým křížem a pečetícím 
polibkem políbí mé nohy. Soustředí se na vše, co souvisí se Mnou, Ježíšem Kristem, mou 
smrtí na kříži a mým slibem vykoupit lidstvo z hříchu. Ale vězte toto: Tento rok, od Svatého 
týdne, se objeví trhliny a význam mého ukřižování bude překroucen. Věřícím budou 
předloženy nové výklady a z úst mých nepřátel se budou vylévat lži. Z mého umučení si 
budou dělat rafinovaný posměch a nebude to hned zjevné. Ale až má smrt na kříži přestane 
být středem zájmu a až budou činěna v mých církvích podivná gesta, poznáte, že to je 
začátek likvidace mé církve na zemi. 

Když Satan útočí na lidstvo, jeho prvním zájmem bude vždy rodina, protože rodina 
představuje vše, co pochází od mého Otce. Bude ničit manželství, změní jeho význam, 
bude povzbuzovat k potratům, svádět lidi, aby se dopouštěli sebevražd, a bude rozdělovat 
a rozbíjet rodiny. Potom zničí a rozbije moji rodinu – moji pozemskou církev, neboť to 
přísahal, že Mi udělá v poslední hodinu. Již začal postupně bořit mou církev a nezastaví se, 
dokud ji nezhroutí k mým nohám. Můj Otec svolil, aby ničitel, jakým je antikrist, to udělal, 
ale může zajít jen po určitou mez. Má církev je mou rodinou; a zatímco velká část mých dětí 
odejde, aby následovala přebudovanou falešnou církev, mnozí se stále budou držet Mě, 
a tak má církev – mé Tělo – nemůže zahynout. 



Prosím, neopouštějte Mě, moji milovaní následovníci. Nesmíte podlehnout této lsti. Milujete-li 
Mne, musíte si připomínat vše, co jsem vás učil. Nepřijímejte nic nového, pokud jde o mé 
svaté Slovo. Nebudu nikdy tolerovat jediné slovo, které nevyšlo z mých svatých úst. Ani vy 
byste neměli. Jste buď se Mnou, nebo proti Mně. Přijměte jakýkoliv nový výklad mého Slova 
obsaženého v Písmu svatém a zradíte Mě. Jakmile to uděláte, spolknete celé nové učení, 
které zničí vaši duši. Miluji vás, a jestli Mě opravdu milujete, zachováte vždy věrnost mému 
Slovu, které se nikdy nezmění. 

Každý, kdo říká, že přichází v mém jménu – byť je to posvěcený služebník, vůdce mé církve, 
nebo prorok – a prohlásí, že mé Slovo je lež, nepřichází ode Mne. 

Váš Ježíš 

1099. Matka Spásy: Můj Syn, Ježíš Kristus, bude zrazen jiným Jidášem, někým, 
kdo požívá velkou autoritu 
Středa, 9. dubna 2014 v 15:30 

 
Mé drahé dítě, když Jidáš Iškariotský zradil mého Syna, Ježíše Krista, mělo to dalekosáhlé 
následky. Protože byl jedním z nejbližších spojenců mého Syna a jako člen jeho drahých 
apoštolů, jeho zrada byla pro mého Syna velmi bolestná. Vzhledem k tomu, že on, zrádce, 
vyšel z okruhu vlivu mého Syna, znamenalo to, že do myslí těch, kteří si nebyli jisti, zda můj 
Syn byl vskutku pravý Mesiáš, se vkradly pochybnosti. Pochybnosti se šířily a mnozí z jeho 
apoštolů se cítili zmatení, ztracení a ustrašení. Věděli, že jakmile by byl zajat svými nepřáteli, 
Pravda by byla zpochybněna a pak popřena. Také věděli, že kdyby otevřeně bránili mého 
Syna, mohli by také trpět a skončit tak, že by museli nést stejný trest, jaký byl vyměřen 
jemu. Věděli také, že by neměli odvahu postavit se ve vzdoru proti jeho nepřátelům ze 
strachu z výsměchu. 

A tak zrada mého Syna z nitra jeho církve na zemi bude stejná. Můj Syn bude zrazen jiným 
Jidášem, někým, kdo požívá velkou autoritu, a to z nitra jeho církve na zemi. Až se stane 
tato největší zrada od doby, kdy Jidáš Iškariotský prodal mého Syna za třicet stříbrných, 
způsobí, že lidé všech ras, národů a křesťanské víry zapochybují o Pravdě. Tato zrada bude 
mít rovněž dalekosáhlé následky, protože vnese pochybnosti do všech jednotlivých aspektů 
božství mého Syna. Až se to stane, Pravda se zhroutí. Na její místo bude dosazena mrtvola, 
skrz na skrz prohnilá, bez známky života. Bude vzbuzeno mrtvé učení a vystrojeno všemi 
falešnými atributy spojenými s mým Synem, ale nepřinese to žádné ovoce. Přesto se to bude 
zdát jako nové obrácení. 

Pravé obrácení pochází z lásky lidí k Bohu, živené darem Ducha Svatého a jejich svobodnou 
vůlí. Nové učení bude vnuceno světu bez vaší svobodné vůle. Odmítněte je a budete 
potrestáni nepřáteli mého Syna. 

Ti, kdo zradí mého Syna v posledních dnech, nebudou mít život. Ti, kteří Ho nezradí, budou 
žít navždy ve slávě Boží. 

Vaše milovaná Matka 
Matka Spásy 
 
1100. Můj nejváženější biskup bude předmětem hrozné justiční nespravedlnosti  
Čtvrtek, 10. dubna 2014 v 17:22 
 
Má vroucně milovaná dcero, mé srdce je zdrceno z tíživé situace mých posvěcených 
služebníků a těžkých zkoušek, jimž budou muset čelit kvůli mým nepřátelům. Můj 
nejváženější biskup bude předmětem hrozné justiční nespravedlnosti. Poté, co bude 



démonizován, podají si mnohé z mých posvěcených služebníků, odváží-li se vyslovit 
rozhořčení proti novým zákonům, které nejsou ode Mne a budou muset být svědky, jak 
jsou zaváděny do mých církví. 

Mnoho posvěcených služebníků zmizí a bude uvězněno proti své vůli. Jiní, kteří nepříteli 
utečou, budou dopadeni, a bude třeba, aby si velmi důkladně připravili plány na přicházející 
dny. Ty přijdou zanedlouho potom, co bude portrét antikrista zavěšen na každém oltáři, 
zatímco každá stopa po mé tváři, mém kříži, svatých a svátostech, zcela zmizí. Tato diktatura 
bude jako ty, jichž jste byli svědky v národech, kde byli lidé pošlapáváni. Od ctitelů tohoto 
nového světového náboženství se bude očekávat klanění obrazu antikrista. Tito ctitelé se 
budou žehnat před touto ohavností, ale nebude to znamení kříže, které budou dělat, bude to 
způsob znamení rukou. Všichni, kdo se skloní před šelmou, se stanou jejími otroky a obrátí 
se proti těm, kteří ji odmítnou zbožňovat. Zradí dokonce i členy vlastní rodiny a vydají je 
k potrestání, taková bude moc šelmy nad nimi. 

Každému z vás, a zejména mým posvěceným služebníkům, odkážu způsob ochrany proti 
moci šelmy a budu vám dávat pokyny na každém kroku této hrůzné cesty. Pošlu vám své 
statečné služebníky, věrné biskupy, kněze a jiné posvěcené služebníky – všechny ode Mne – 
kteří Mi budou i nadále sloužit. Budou požehnáni dary, které vám pomohou zůstat ve Mně 
a pro Mne, a tak budete schopni snést tento útisk, až do dne, kdy přijdu zachránit můj lid 
a vzít jej do svého království. Neobávejte se těchto časů, protože nebudou těžké, přijmete-li 
mou milosrdnou ruku a naučíte se Mi zcela důvěřovat.  

Žehnám vám dnes ve jménu mého Otce a odkazuji každému z vás mou sílu, odvahu a 
odolnost, neboť je budete potřebovat, máte-li zůstat skutečnými křesťany, věrnými mému 
svatému Slovu. 

Váš  Ježíš 

1101. Matka Spásy: Ježíš, byl ve všem jako vy, kromě hříchu, neboť to by nebylo 
možné 
Pátek, 11. dubna 2014 v 15:22 
 
Mé drahé dítě, sedm padlých andělů zaútočí na tuto misi a pokusí se oklamat Boží děti, aby 
nezůstaly věrné jeho zbylé armádě. Zjeví se těm, které oklamou, coby andělé světla, zatímco 
ve skutečnosti jsou vším, jen ne jimi. 

Satanova moc je velmi silná a jeho přítomnost ve světě je očividná, jak si vybírá všechny své 
příznivce, aby je podněcoval chvástat se svou přítomností. Dělá to pomocí hudby, 
náboženstvími, která nepocházejí od mého Syna, Ježíše Krista, a skrze ty, kdo jsou za tak 
zvanými svatými skupinami, které uctívají šelmu a její panství na zemi. 

Děti, musíte stále následovat mého Syna ve všem, co vás učil během času svého pobytu na 
zemi. Jeho svaté Slovo je nedotknutelné a je vším, co potřebujete vědět, máte-li jít jeho 
cestou k věčnému životu. Musíte zůstat soustředěni na svou touhu získat věčný život, a proto 
žít život tak, jak vám ukázal můj Syn. Nepřijímejte nikdy nic, co zpochybňuje jeho božství. 
Člověk, který se opováží prohlašovat nepravdy o mém Synovi, nemá dar Ducha Svatého, 
a proto není hoden určovat, co vše je můj Syn. 

Můj Syn je váš božský Spasitel, který se ponížil, aby se stal člověkem. Když se narodil, Slovo 
se stalo Tělem, a tak Ježíš Kristus byl člověkem v každém ohledu. Ježíš byl ve všem jako vy, 
kromě hříchu, neboť to by nebylo možné. Syn Boží byl poslán vykoupit lidstvo a zachránit 
každého z vás od smrti, která pochází z otročení Satanovi. Jeho božství je všemohoucí, 



nejvýš dobré, zcela neproniknutelné a popírat jeho božství znamená popírat Boží moc. 
Učiníte-li to, vyznáte svou věrnost ďáblu. 

Děti, musíte se modlit tuto modlitbu modlitební kampaně a volat ke mně, své Matce, abych 
vás ochránila před klamem, jemuž budete vystaveni a podněcováni k popření Boží moci. 

Modlitba modlitební kampaně (146): 

Za ochranu před klamem 

"Drahá Matko Spásy, ochraňuj mě svými milostmi proti klamům, vytvářeným Satanem 
k ničení víry křesťanů. 

Chraň nás před těmi, kdo jsou nepřátelé Boha. 

Zachovej nás v bezpečí před lží a kacířstvím, užívanými k oslabení naší lásky k tvému Synu. 

Otevři nám oči k nepravdám, klamu a všem pokusům, s nimiž se můžeme setkat, 
podněcujících nás k popírání Pravdy. Amen." 

Děkuji, že jste odpověděli na mé volání varovat vás před velkým podvodem, jenž brzy 
sestoupí na církev mého Syna na zemi. 

Vaše milovaná Matka 
Matka Spásy 
 
1102. Má láska spolu s vaší vírou se stanou mečem spásy 
Sobota, 12. dubna 2014 v 15:42 
 
Má vroucně milovaná dcero, když Bůh zasahuje ve světě prostřednictvím svých vybraných 
proroků, je Slovo jako meč. Tne přímo do srdce a působí v duši dvojí reakci. Jednak 
poskytne velký vhled a porozumění, ale na druhé straně může být těžko přijatelné. To proto, 
že Pravdu není nikdy snadné přijmout, protože může bolet. 

Ve světě, v němž Satan vládne jako král, ukazuje Pravda vždy tu ohyzdnou stranu. U mnoha 
lidí vyvolá zkroušenost. Bezbožnost přichází téměř vždy oděná v zářivých barvách, ale když je 
zbavena všech svých lákavých vrstev, to, co zbývá, je velmi ohavné jádro. 

Kvůli ďáblově klamu je pro mnohé lidi těžké přijmout, že určitá jednání nebo skutky jsou zlé. 
Všechny formy hříšnosti z ruky Satana jsou důkladně maskované, a jsou tak snadno 
omluveny v myslích nevinných, kteří přijmou tak ohavné lži bez pocitu viny. [Nadto] nebude 
nikdo moudřejší. Jakou naději, můžete se potom ptát, má člověk, je-li sveden antikristem, 
který bude milován a zbožňován pro své velké činy dobročinnosti? Odpovědí je modlitba. 
Vaše naděje spočívá ve vašich modlitbách, neboť modlíte-li se o vysvobození od zla, odpovím 
na vaše volání. 

Má láska spolu s vaší vírou se stanou mečem spásy, jímž nevinné duše, které budou snadno 
oklamány šelmou, mohou být zachráněny, a pak království bude moje. Přijdu si brzy vyžádat 
svůj právoplatný trůn, a tak nesmíte nikdy ztratit naději. 

Váš Ježíš 

1103. Jak se blíží Velký pátek, ti, co Mě trýzní a snaží se zničit všechny zmínky 
o Mně, budou toho dne velmi trpět  
Neděle, 13. dubna 2014 v 19:00 
 



Má vroucně milovaná dcero, je mou touhou, aby ti, kdo Mě skutečně milují, učinili pokání 
během Svatého týdne skrze dar smíření. Ukážete-li Mi výčitky svědomí za své hříchy, vyliji na 
vás zvláštní dar přijetí v souladu s mou svatou vůlí. Naléhám na vás, abyste Mi v tomto čase 
dějin důvěřovali jako nikdy dříve, protože budete-li pozorně naslouchat, budu moci dát slyšet 
mé Slovo všem – včetně těch, kdo Mě vůbec neznají. 

Když Mě moji nepřátelé pronásledovali, udělali všechno možné, aby Mě zdiskreditovali. Vylili 
si zlost na mnohých chudých nevinných a mučili lidi, o nichž si mysleli, že jsem Já. Šířili lži 
o mých apoštolech, pokoušeli se Mne mnoha způsoby zdiskreditovat a dostávali návaly 
vzteku, když Mě nemohli fyzicky napadnout. Byli by Mě zabili, kdyby Mě zajali před Velkým 
pátkem – kdybych se sám nechránil. Šířili svou nenávist, lži, pomluvy o mé misi a jejich 
falešná obvinění proti Mně byla šířena do každého města a vesnice před dnem, kdy jsem byl 
nakonec zrazen jedním z mých vlastních. 

Jed, který se řinul z úst mých nepřátel, pocházel od hada, který zamořil jejich duše. 
Napodobovali ho každým způsobem – ječeli na Mne v zuřivém vzteku, třebaže jejich obvinění 
byla falešná a nesmyslná. Plivali na mé apoštoly, mučili mé stoupence, stejně jako nešťastné 
muže, které si spletli se Mnou. Snažili se proti Mně obrátit jiné, kteří o Mně neslyšeli, a říkali 
ohavnosti proti těm, které nemohli přesvědčit, aby Mě odsuzovali. Všichni ďáblové z útrob 
pekla Mě trýznili během mých posledních týdnů na zemi, když mé Slovo proniklo srdce 
mnohých a obrátilo tisíce. 

Když má přítomnost byla nejsilnější, nenávist zesílila a řev těch, kdo se postavili proti Mně, 
byl jako od divokých zvířat. Lidé, kteří se připojili ke skupinám farizeů, aby Mne potrestali, se 
stali právě tak zlými, jako ti, kdo je popouzeli k ďábelské zuřivosti proti mé pověsti. Byl jsem 
obviněn, že jsem nečistý na těle i na duši. Řekli, že mé Slovo pochází od nečistých duchů. 
Řekli, že jsem přinesl falešné svědectví proti Mojžíšovi a že jsem byl poslán Zlým, abych 
zkazil jejich duše. Ignorovali lásku, kterou jsem šířil, obrácení k vzájemné lásce, které jsem 
mezi nimi vyvolal a zázraky, které jsem vykonal. Zatímco stále opakovali sprostoty proti Mně, 
stáli sebevědomě a pyšně a současně se rouhali Bohu, když prohlásili, že mluví v jeho jménu. 
Přesně takto Satan klame lidi. 

Ti, kdo se rouhali proti Mně během mého křižování, nežijí v mém království, neboť 
podstoupili nejhorší trest. Můj Otec zničí každého, kdo říká, že hovořím hlasem Satana. A tak 
vy, kdo tvrdíte, že můj hlas je hlasem Zlého, vězte, že vaše utrpení bude horší než smrt. 
Vaše jazyky už nebudou vylévat jed, jenž Satan vložil do vašich duší, vaše oči už nebudou 
vidět, protože je to jen temnota, po níž toužíte – a tak budiž. Vaše uši neuslyší nikdy sladkost 
mého hlasu, neboť odmítáte naslouchat – budiž tedy. Vaše srdce nechová lásku, a tak 
žádnou lásku už nikdy nepocítí, jakmile jste se uzavřeli lásce Boží. Vaše slova přivodí váš 
pád, a pokud ti, co Mě, svého Pána a Boha, Spasitele a Vykupitele celého lidstva, obviňují 
z hovoření zla, už nebudou slyšeni. Zemřou.  

V této chvíli Můj hněv vůči pokrytcům, co se toulají světem a dělají, že jsou ode Mne, je již 
nesnesitelný a můj trest dopadne na všechny, kteří na Mne plivou.  Pryč ode Mne – nemáte 
nade Mnou žádnou moc. Odvrhnu vás. 

Když slyším křik posedlých, se Satanovou nenávistí v duši, opovažujících se veřejně hlásat 
svou věrnost ke Mně, je Mi špatně. Hnusí se Mi a nejsou lepší než ti, kteří se velmi rvali o to, 
kdo zatluče první hřeb do mého Těla. 

Jak se blíží Velký pátek, ti, co Mě trýzní a snaží se zničit všechny zmínky o Mně, budou toho 
dne velmi trpět. V ten den, až budete trpět mou bolestí, která vám bude dána, aby vás 
přivedla k rozumu, poznáte, že Já vás volám. Činím to ne proto, že si zasloužíte špetku mé 



sympatie, ale proto, že vás miluji – navzdory všemu. V ten den, žádám vás, takto ke Mně 
volejte: 

"Ježíši, odpusť mi utrpení, které jsem způsobil tvému Tělu, tvému Slovu a tvému božství." 

Já vám s láskou a radostí v srdci odpovím a pomohu vám přijít ke Mně. 

Váš Ježíš 

1104. Kříž je vaše spojení s věčným životem. Nikdy se nevzdávejte kříže. 
Úterý, 15. dubna 2014 v 20:15 
 
Má vroucně milovaná dcero, až moji milovaní následovníci budou slavit Velký pátek, musí si 
připomínat, jak se má láska dotýká lidské rasy. 

Ti, kdo Mě pronásledovali, a pak zabili, byli plní nenávisti a měli srdce z kamene. Zemřel 
jsem pro ně, navzdory jejich nenávisti a vytrpěl jsem velkou agonii, aby mohli být vykoupeni. 
Dodnes Mě tak moc lidí nenávidí a pohrdá Mnou v tak velké míře, že kdybych měl odhalit zlo 
pustošící jejich duše, nemohli byste to snést. 

Mé pokusy připravit svět skrze Knihu Pravdy, budou všude potírány mými nepřáteli. Nejhorší 
útoky přijdou od satanských skupin, z nichž mnohé se vydávají za křesťanské, takže mohou 
dát volný průchod svému hněvu a předstírat, že brání svou víru. Takovým způsobem Satan 
využívá své ochotné oběti k útoku na mé dílo. Jak jsou jejich duše ubohé a Já zarmoucený, 
jak mě stále zrazují, vrhají na Mne bahno a šíří lži o mém Slově ve snaze krást duše z mého 
milosrdného srdce. 

V tomto týdnu pláču mučivými slzami, protože čas je krátký a Já vím, že byť se budu snažit 
sebevíc, mnoho duší se ještě ke Mně obrátí zády. Proč Mě ty duše tolik nenávidí?  Odpověď 
je – protože pro Mne nemají vůbec žádnou lásku. Mnozí z nich zjišťují, že je děsivé, že 
nenávist, kterou cítí ke Mně v srdcích, nemůže být smyta. Jsou tak posedlí Zlým, že každou 
minutu svého dne tráví tím, že Mě proklínají. 

Převážná většina lidí už ve Mne nevěří – ti, kdo skutečně věří, těch je malý počet v oceánu 
duší, jehož rozsah sahá od jednoho konce země k druhému. Ale slibuji vám, že shromáždím 
tolik duší, kolik jen budu moci, a pro lásku, kterou k vám mám, rozšířím své milosrdenství 
dokonce i mezi ty, kteří si je nezaslouží. Jak jen vítám ty dobré, milující a čisté duše, které 
přicházejí ke Mně. Naplňují Mě velkou radostí. Ach, jak zklidňují mé rány. Jak Mi přinášejí 
úlevu od smutku, který snáším pro mé ubohé hříšníky, kteří nemají představu o tom, jak 
velkou radost jsem jim slíbil v mém novém království. Tak mnoho duší naneštěstí zahodí klíč, 
který jsem jim dal k věčnému životu – a proč? Kvůli životu zbaveného smyslu, životu plného 
dráždění a falešných slibů. Únavný život lopocení, jenž nepřináší život – jen takový, který 
končí v prachu. Já jsem váš život. Já přináším život i vám. Přijmete-li mou smrt na kříži 
a uznáte mé vzkříšení, nikdy nepoznáte smrt. 

Vám, této generaci, říkám toto: Vy, kdo jste se Mnou, nepodstoupíte smrt – ani smrt těla. 
Vy, kdo Mě zradíte skrze hřích, přestože vám byla dána Pravda, nebudete mít život. A tak se 
vy, moji milovaní následovníci, nesmíte nikdy děsit této mise. Uchopím vás a zahrnu všemi 
dary, které můj Otec dychtí vám všem udělit, až konečně shromáždí své děti v království, 
které vám slíbil, když poslal Mě, svého jediného Syna, zachránit vaše duše mou smrtí na 
kříži. Kříž je vaše spojení s věčným životem. Nikdy se nevzdávejte kříže. Má smrt byla vaší 
cestou k věčnému životu. Bez mého kříže smrt zvítězí nad těmi, kdo jej odmítnou. 

Váš Ježíš 



1105. Můj Nový ráj se stane světem bez konce – jak bylo předpověděno 
Čtvrtek, 17. dubna 2014 v 21:00 
 
Má vroucně milovaná dcero, k mému vzkříšení z mrtvých došlo z jistého důvodu. Nestalo se 
tak prostě proto, aby byl podán důkaz mého božství těm, kteří nepřijali, kdo jsem. Do té 
doby duše, které zemřely, nemohly vejít do nebe. Musely čekat. Ale mým zmrtvýchvstáním 
jim byl dán nový život v mém království. Mé vzkříšení přineslo duším věčný život, a proto 
smrt už nebude člověku hrozit. 

Mé vzkříšení bude skutečně zřejmé při mém Druhém příchodu, neboť pak všechny duše, 
které zemřely ve Mně a pro Mě, také vstanou z mrtvých a bude jim dán věčný život. 
Povstanou s tělem a duší v dokonalém sjednocení s Boží vůlí a budou žít v mém novém 
království, kdy stará země a nebesa zmizí a vyvstane nový svět. Můj Nový ráj se stane 
světem bez konce – jak bylo předpověděno. Všichni, kdo milují Boha a přijmou moji 
milosrdnou ruku, vstoupí do mého nádherného království. To byl slib, který jsem dal, když 
jsem vyměnil své pozemské tělo za smrt, abych vám dal věčný život. Nezapomeňte, že co 
Bůh slíbí, vždy splní. Co Bůh předpověděl všem svým prorokům, se vždy stane, neboť neříká 
jednu věc a míní tím jinou. 

Bůh nelhal, když řekl Janovi, že svět se v posledních dnech rozdělí a jeho chrám bude zničen. 
Vláda těch, kdo chtějí zničit Boží Slovo, začala a čas všech proroctví, jak byla předpověděna 
Danielovi a Janovi, je tu. Můj slib, že přijdu a oddělím kozly od ovcí, se stává skutečností. 
Lidé obdrží veškerou možnou pomoc zásahem z nebes a mnoho příležitostí učinit konečnou 
volbu. Buď Mě budou následovat, nebo zůstanou pozadu. 

Váš Ježíš 

1106. Je pouze jedna cesta k Bohu, a to skrze Mne, Ježíše Krista. Není jiné cesty.  
Pátek, 18. dubna 2014 v 23:24 
 
Má vroucně milovaná dcero, svět znovu povstane z popela, z krveprolití. Slibuji, že smetu 
mor antikrista z povrchu země. Zničím Boží nepřátele a ty, kdo jsou zodpovědní za to, že 
přivodili bídu, nespravedlnost a utrpení Božím dětem. 

Zlo, které dnes svírá srdce lidí v každé části světa, bere na sebe různé podoby. V jeho 
brutální formě jsou lidé mučeni, vražděni a surově trestáni. Jindy lidé musí snášet velká 
strádání, včetně nedostatku potravy, bydlení a strašnou chudobu, zatímco jejich vůdci jim 
zhltnou všechna jejich práva. Pak jsou nespravedlivé zákony zvýhodňující mocné, boháče 
činící bohatšími a chudé chudšími, kde se málo milosrdenství a lásky dostává těm 
nejnuznějším. Nakonec je pronásledování křesťanů – mých následovníků – po celém světě. 
Je jimi pohrdáno více než všemi ostatními a strašně trpí pro mé jméno. Křesťané jsou 
nenáviděni následovníky Zlého, který používá své agenty, aby je umlčeli různými způsoby. 
Mnoho z jejich plánů zahrnuje cenzuru, nebo právo otevřeně Mně vyznávat svou věrnost. 
A zatímco dnešní vlády budou pevně bránit práva každé jiné víry, nebo občanské právo, 
nebudou nakloněny právům křesťanů. 

Křesťanům bude brzy zakázáno praktikovat svou víru na veřejných místech, ve školách, 
universitách a nakonec v Božích chrámech. Můžete si říct – to určitě nebude možné – bránit 
křesťanům vykonávat svou víru v jejich vlastních chrámech? Dojde k tomu tím nejlstivějším 
způsobem, kdy milióny budou podvedeny, aniž by si toho všimly, až bude každý jednotlivý 
detail Slova, jak je známe dnes, změněn, proběhne to ale v tichosti. Pouze pozorní si 
všimnou změn a po chvíli bude přijatelné otevřít všechny křesťanské kostely a přivítat 
každou víru, včetně těch, které ve Mne nevěří. Přesto ne všichni, kdo neuctívají Trojjediného 
Boha, budou nuceni vstoupit do jednotné světové církve. Nikoliv. Budou to křesťané, kteří 



budou přivedeni k zbožňování pohanství, které bude opatrně uvedeno jako nová církev 
a která přijme novou podobu "přijímání" – církev pro všechny – kde Já, Ježíš Kristus, už 
nebudu ústřední postavou. 

Od tohoto roku začnou mizet mé kříže, a zatímco mé církve a ti, kdo říkají, že Mi slouží, 
budou mluvit o důležitosti humanismu, neuslyšíte už promlouvat o důležitosti odevzdat se 
Mně, Ježíši Kristu, svému Spasiteli. Nebudete proto připraveni na věčnou spásu. Důležitost 
následovat moji cestu k Otci už nebude zmíněna, ani o důležitosti svatých svátostí se nebude 
mluvit. Místo toho vám budou vykládat o důležitosti starat se o potřeby a blaho jiných, což 
bude použito jako náhražka za mé uctívání. Já jsem církev. Mé Tělo je má církev, ale časem 
budu úplně odložen bokem. Hlavy budete mít plné nepravd. Řeknou vám o všech druzích 
cest, které jsou nutné, aby vás přivedly blíže k Bohu. Ale každá cesta, o níž vám řeknou, že 
se jí máte vydat, bude v opačném směru. 

Vězte nyní, že je jen jedna Pravda. Je pouze jedna cesta k Bohu, a to skrze Mne, Ježíše 
Krista. Není jiné cesty. 

Váš Ježíš 

1107. Bůh Otec: Velmi málo vás odmítne novou jednotnou světovou církev a tak 
můj zásah bude rychlý 
Neděle, 20. dubna 2014 v 17:40 
 
Má nejdražší dcero, když jsem poslal svého Syna vykoupit lidstvo, svět Ho odmítnul, stejně 
jako proroky, které jsem poslal před Ním. 

Jak nyní připravuji poslat svého Syna podruhé a naposled shromáždit mé děti a dát jim věčný 
život, ony také odmítnou tento velký čin milosrdenství. Skrze mé Slovo jsem dal lidem 
Pravdu, a přesto ji odmítají. Jak snadno zapomínají. Jak slepí jsou, neboť jsem řekl světu, že 
mu přinesu své království – nový svět bez konce – ale nemají skutečné pochopení, co jejich 
dědictví představuje. Ne všichni přijmou milosrdenství mého Syna, a tak připomínám světu, 
co má přijít, aby přišli a přijali mé království. 

Moje děti budou velmi vzdorovat mnoha zázrakům, které ukážu světu před příchodem mého 
Syna. Bude hodně debat, ale moji nepřátelé se postarají, aby mé děti byly oklamány 
a nepřipravily své duše na nádherný život, který jsem přichystal pro každého z vás. 

Právě tak, jako můj Syn třetího dne vstal z mrtvých, tak se také zjeví třetího dne po třech 
dnech temnoty, ve svém Druhém příchodu. Chci, abyste si byli vědomi těchto tří dnů 
temnoty a nebáli se jich. Posvěcené svíce vám poskytnou jediné světlo, které dovolím, aby 
umožnilo těm, kteří Mě milují, vidět a očekávat s radostí příchod mého Syna. 

Nebojte se mé lásky k vám, ani moci, jíž vládnu, protože je pro vaše dobro, že dovoluji, aby 
se všechny tyto události staly ve dnech, vedoucích k Velkému dni. Povoluji mým nepřátelům, 
aby se potulovali po světě. Dovoluji ničitelům klamat lidi, neboť takto budu zkoušet víru těch, 
kteří byli požehnáni Pravdou. Ale vězte toto: Ti, kdo zradí Boží Slovo, budou vyhnáni do 
pouště. Ti, kdo budou útočit na mé posvěcené služebníky milující mého Syna a budou k nim 
hrubí, budou tvrdě potrestáni. Umožním slabým a těm co snadno podlehnou klamu, aby se 
káli a vyhledali Mě – až se uskuteční má proroctví, která jsi dostala, má dcero. 

Děti, připravuji vás, aby se naplnila má vůle a žili jste v mé říši, protože k tomu jste se 
narodili. Svět, ve kterém žijete, je poskvrněn Zlým a jeho vlivem. Země je zamořena hříchem 
v tomto čase více, než kdy dříve, a hřích se nyní vystupňuje, čehož každý z vás, s pravou 



vírou, bude svědkem. Budete potřebovat, aby vám Pravda byla připomínána každý den ode 
dneška – velikonoční neděle – neboť bez toho zabloudíte a ztratíte se. 

Velmi málo vás odmítne novou jednotnou světovou církev a tak můj zásah bude rychlý. 
Přitáhnu si vás, povzbudím vás, až se bolest a odpadlictví stanou nesnesitelnými a zachráním 
vaše duše jakýmkoliv prostředkem, který zvolím, spíše než bych vás ponechal svým 
nepřátelům. Přeji si, abyste pohlíželi vlídně na ty, kdo bojují proti mému Synu kvůli této jeho 
misi připravit svět na svůj Druhý příchod. Žádám vás, abyste prosili Mě, svého Věčného Otce, 
abych projevil milosrdenství všem, kdo se snaží zasahovat proti mé ruce, mé šlechetnosti, 
moci a božství, touto mimořádnou modlitbou modlitební kampaně (147): 

Bože Otče, buď milosrdný k těm, kdo odmítají tvého Syna 

"Ó, Bože, můj Věčný Otče, prosím Tě, abys projevil milosrdenství těm, kdo odmítají tvého 
Syna. 

Snažně prosím za duše těch, kdo se pokoušejí zničit tvé proroky. 

Úpěnlivě prosím za obrácení pro Tebe ztracených duší a prosím, abys pomohl všem svým 
dětem připravit jejich duše a změnit jejich životy podle tvé Boží vůle v očekávání Druhého 
příchodu tvého milovaného Syna, Ježíše Krista. Amen." 

Jděte, mé děti, a připravte všechny, které znáte, tím, že nabídnete Mně, svému Věčnému 
Otci, speciální modlitby za mé velké milosrdenství. 

Miluji vás všechny. Jsem nejvíce milující, nejvýš trpělivý a očekávám vaši odpověď. 
Nemyslete si nikdy, že neslyším vaše modlitby, neboť vaše hlasy jsou sladkostí v mých uších 
a vaše láska ke Mně Mi přináší velkou radost. Není nic, co bych pro své děti neudělal. Nic. 

Jděte v lásce a radosti, neboť si můžete být jisti, že jsem nanejvýš milosrdný. 

Váš milovaný Otec 
Bůh Nejvyšší 
 
1108. Počátek a konec světa se stanou jakoby jedno 
Pondělí, 21. dubna 2014 v 15:56 
 
Má vroucně milovaná dcero, pro duše, dokonce i pro ty s velkou vírou, je velmi těžké 
vyrovnat se se světem, ve kterém žijete a s mým královstvím. 

Svět, jaký je, je neslučitelný s mým královstvím a to znamená, že ti, kdo Mě znají a opravdu 
milují, zjišťují, že je občas bolestné žít své každodenní životy. Milovat Mě znamená 
následovat má učení a volat ke Mně, abych vám odpustil vaše hříchy. To je jediná cesta, jak 
se stát částí toho, kdo jsem. Nemůžete se stát částí mého království, dokud neuznáte Pravdu 
a nepřijmete, že dokud existuje hřích, svět nemůže být nikdy dokonalý. Dokud člověk dělá 
vše podle své vlastní svobodné vůle, kdy je neustále pokoušen oddávat se svým sobeckým 
potřebám, zůstane otrokem. 

Žijete-li život podle Božího Slova, budete schopni vidět svět takový, jaký je. Budete svědkem 
divu, jakým je zázrak země, která byla stvořena mým Otcem. Ale uvidíte také, jak slabost 
člověka ho oddělila od Boha. Dokud to tak zůstane, svět, jak jej znáte, nemůže být znovu 
pozvednut do své bývalé slávy. Proto najdete opravdový pokoj, jen až přijdu znovu, abych 
vás přivedl do ráje mého Otce, který pro vás na počátku stvořil. 



Počátek a konec světa se stanou jakoby jedno. Nebude nebe, ani očistec, ani země – budou 
existovat jen dvě jsoucna. Mé království – kde život nikdy neskončí pro ty, kteří Mi dovolí, 
abych je shromáždil do svého srdce – a peklo pro ty, kdo se nebudou chtít ke Mně obrátit. 

Všechno bude podle mé milosti a svaté vůle mého Otce, který miluje všechny své děti. Chce 
zachránit každého, a to skrze Mne. Nemohu nutit ty, kdo nechtějí být součástí mého 
království, nebo odmítají veškeré mé úsilí přinést jim zázračnou, nádhernou věčnost, aby Mě 
následovali. Neignorujte mé úpěnlivé prosby o pomoc těmto duším. 

Váš Ježíš 

1109. Mé učení není složité 
Úterý, 22. dubna 2014 v 20:00 
 
Má vroucně milovaná dcero, bez ohledu na to, jak těžká je tato mise, Pravda se musí vždy 
prosadit. 

K čemu je dobré, je-li mé Slovo překrucováno? Čemu to slouží? Je-li mé Slovo a vše, co jsem 
a budu, přizpůsobováno lidským záměrům, pak to se stává lží. Co znamená má smrt na kříži, 
nebyla-li vaším vykoupením z hříchu? Navzdory krutosti mé smrti na kříži, je její význam pro 
křesťany prostý. Vykoupil jsem vás z hříchu, ale jen tehdy, když Mě o to poprosíte. 
Neprosíte-li, nemohu vás vykoupit. 

Nepřijmete-li Mne, Ježíše Krista, nedokážete vyhledat mé milosrdenství. Nebudete-li usilovat 
o mé milosrdenství, postavím se před vás a budu vás snažně prosit, abyste to udělali, tak 
velká je moje láska k vám. Budu jako žebravý král stát před vámi, hříšníky. Odhalím vám 
Pravdu, dokud se vám konečně neotevřou oči a pak pochopíte. Vy, kteří poznáte Pravdu, 
pak vztáhnete ke Mně ruce a Já vás vezmu do útočiště svého srdce. Tak jako ti, kdo Mě znají 
a budou zachráněni, mají výhodu, dám i všem duším všech náboženství a vyznání výhodu 
poznat Pravdu dřív, než přijde můj čas. 

Mějte stále na paměti mou prostotu. Učím vás Pravdě jednoduše. Učil jsem vás milovat se 
navzájem tak, jako jsem Já miloval vás. Milujete-li jeden druhého a chováte se k sobě, jak 
jsem vám ukázal, budete patřit Mně. Neprokazujete-li lásku a úctu druhým, ale vzájemně se 
mým jménem odsuzujete, potom nemůžete říkat, že jste moji. Moje učení není složité. 
Nepotřebuje to, neboť láska je jádro všeho co jsem učil.  Bez vzájemné lásky ve svých 
srdcích Mě nemůžete opravdově milovat. Budete-li odmítat lásku, vždy odmítnete Mne. 
Odmítáte-li mé Slovo, pak Boží láska se vám nemůže vzmáhat v srdci. 

Váš Ježíš 

1110. Nedopustím, aby ti, kdo přijdou do mého Nového ráje, trpěli bolestí tělesné 
smrti 
Středa, 23. dubna 2014 v 15:30 
 
Má vroucně milovaná dcero, mnoho lidí se mylně domnívá, že má varování lidstvu vytvářejí 
pocit zoufalství a zbytečné úzkosti. To je pochopitelné, ale vězte toto: Budoucnost 
přicházejícího světa bere dech a je nádherná v každém směru. Ráj, který byl pro vás 
připraven, by vás naplnil bázní, úžasem a silným pocitem vzrušení, kdybych vám z něj měl 
odhalit jen jediný letmý pohled. Protože člověk má strach z neznáma a nedostatek důvěry 
v můj slib přinést každému z vás věčný život, je to těžké pro mnohé, kteří se snaží připravit 
pro mé království. 



Moji milovaní následovníci, moji vzácní maličcí, prosím, vězte, že nedopustím, aby ti, kdo 
přijdou do mého Nového ráje, trpěli bolestí tělesné smrti – to je můj dar této požehnané 
generaci. Přechod ze světa, ve kterém dnes žijete, do mého Nového ráje se stane v mžiku 
oka, tak velká je moje láska k vám. Na tento Velký den vás musím připravit, abyste všichni 
zdědili mé království. Nemusím vás vystavit těmto zkouškám, které snášíte nyní a těm, které 
ještě přijdou – to je pravda. Musím však připravit mnoho lidí, kteří berou mé Slovo a mé 
milosrdenství jako samozřejmost. Jak bych vás mohl očistit, aniž bych vám připomínal 
Pravdu? Jen Pravda vás vysvobodí z okovů, které vás poutají k Zlému, který vás vleče pryč 
ode Mne při každé příležitosti, kterou dostane. On ví, že zvítězí, neodpovíte-li na mé volání, 
abyste si zajistili své právoplatné dědictví v mém království. Potom, co vás oklame, už 
neusmíříte svou duši s mým Božím milosrdenstvím. 

Jen ti, co Mě následují na každém kroku do ráje, uspějí v zisku věčné spásy.  Prosím, buďte 
trpěliví. Buďte pozorní k mému volání. Neodstrkujte Mě, když se vás snažím dosáhnout 
těmito poselstvími. Naučte se Mi důvěřovat skrze mé svaté Slovo, které již znáte z Knihy 
mého Otce. 

Když mluvím o zlu, prostě vám odhaluji klam, kterému budete čelit. Podstata podvodu bude, 
že vás zaslepí k Pravdě a budete unášeni k důvěře ve vyznání, které vás vtáhne do falešné 
nauky. Nebudu-li to Já, Ježíš Kristus, tím uctívaným v novém učení, pak si můžete být jisti, 
že není diktováno Duchem Svatým. 

Nechejte ztišit svá srdce, svoji důvěru proměnit v důvěru dítěte a prostě Mě milujte, jako 
Já miluji vás. Nevzdorujte nikdy mému milosrdenství, neobávejte se Mě, ani se na Mne 
nehněvejte, zvláště když v tomto životě trpíte. Neboť vás brzy přivedu domů. Jakmile 
nadejde Velký den, zrodí se svět a nový, zázračný život bude očekávat vás i všechny vaše 
milované. Všichni budete spojeni se Mnou, bez nepřítele v dohledu – beze strachu, nebezpečí 
nebo jakéhokoliv utrpení. Tak proč se bát mého království? Přinese vám štěstí a lásku, které 
jste hledali po celý svůj života na zemi – ale které nebyly nikdy opravdově naplněny, bez 
ohledu na to, jak moc jste se namáhali přiblížit se k těmto darům. 

Můj největší dar vám je věčný život. Očekávejte můj dar beze strachu. Místo toho očekávejte 
s láskou a nadějí mé nové království, neboť je mnoho, na co se máte těšit. 

Váš Ježíš 

1111. Blíží se čas vyhlášení, že hřích už nebude 
Čtvrtek, 24. dubna 2014 v 16:45 
 
Má vroucně milovaná dcero, už je blízko čas, kdy hřích člověka nebude moje církev 
považovat za důležitý a pro Mne urážlivý. 

Hřích není něčím, co považuji za slabost či selhání. Je sice těmito dvěma faktory zapříčiněn, 
ale přichází vlivem Satanovy existence. Moje církev brzy upokojí a klamem svede mé 
následovníky k přijetí lži, že hřích je pouhé symbolické vyjádření Božím dětem, nabádající je 
zůstat na cestě líbící se Bohu. Řeknou, že hřích by vám neměl dávat pocit oddělení od 
ostatních. Na hříchu, dodají, ve skutečnosti nezáleží, protože Bůh je všeodpouštějící. Ano, 
Já jsem všeodpouštějící a odpouštím každý hřích – kromě věčného hříchu – jakmile hříšník 
projeví lítost a bude se snažit odstranit každé pokušení, aby se vyhnul opakování hříchu. 
Nemůžete Mě prosit, abych vám odpustil hřích, když tím hříchem žijete. Vrah, který vraždí, 
mrzačí a zabíjí, Mě nemůže prosit, abych mu odpustil, pokračuje-li ve vraždění a nemá 
v úmyslu přestat ve svých zločinech. K čemu je dobré prosit Mě o vykoupení z hříchu, 
nepřipustíte-li nejdříve, že hřešíte? 



Hřích je způsoben slabostí a Já odpustím hříšníkovi, který se upřímně kaje. Když se hříšník 
domnívá, že už není vinen hříchem, hřích mu v duši zapustí kořeny. Blíží se čas vyhlášení, že 
hřích už nebude.  Až ten čas přijde, způsobí velkou úlevu a oslavy, protože co bývalo v mých 
očích považováno za hřích, už tak bráno nebude. 

Na hřích bude pohlíženo jako na přirozenou věc a všichni by to měli přijmout. Neřeknou vám, 
abyste prostě milovali hříšníka, tak jak Já ho miluji. Ne. Budete pobízeni přijmout, že hřích 
neexistuje. To vše povede k závěrečné zradě mého božství, kdy svět bude zbožňovat sám 
sebe, své nadání, svou inteligenci, až k hlásání své velikosti, v přímém vzdoru proti Bohu, 
Věčnému Otci. 

Ach, jak mnoho vás bude uvedeno v omyl, zoufalství a provinění. Má církev bude použita 
k hlásání kacířství v mém svatém jménu. Ti, kteří budou svedeni, ji obrátí naruby a vzhůru 
nohama, ale ani jedna část těchto změn nebude nařízena Mnou, Ježíšem Kristem. Duch 
Svatý nebude přece řídit ohavnosti a velký zmatek, žal a pocit bezmoci bude na straně těch, 
kdo zůstanou věrni učení mé církve. Tradiční učení už nebude tolerováno. Potom, až se 
zhroutí vše, co je pokládáno za svaté, bude připraven čas, aby muž zatracení zaujal své 
místo v mé církvi. 

Váš Ježíš 

1112. Bůh Otec: Je lepší vytrpět duševní bolest nyní, než ve věčném ohni 
Sobota, 26. dubna 2014 v 13.42 
 
Má nejdražší dcero, síly zla den za dnem získávají na síle, protože hodina velkého 
milosrdenství mého Syna sestoupí bez varování. 

Vy, kdo nepřijímáte mého Syna, budete zahaleni plnou září jeho milosrdenství tak náhle, že 
jen málo vás pochopí, co bylo na vás vylito, taková bude síla jeho božské přítomnosti. Vy, 
s nenávistí v srdcích, pocítíte velkou bolest a trýzeň. Zakusíte stejnou, ale třikrát větší bolest, 
než jakou jste způsobili mým dětem, neboť nemylte se, Varování je formou soudu. Prožijete 
bolest a intenzivní utrpení, jaké byste snášeli, kdybyste byli uvrženi do plamenů pekla. 
Mnoho vás shledá Varování nesnesitelně bolestným. Přesto musíte uvítat můj dar, neboť je 
lepší vytrpět duševní bolest nyní, než ve věčném ohni. 

Snažím se vás připravit prostřednictvím této požehnané mise, abych neztratil jedinou duši. 
Mé poslední misi na zemi – jíž jsem dal pověření ve formě Nejsvětější a Požehnané Trojice – 
bude zuřivě odporováno, jak bude pokračovat ve své cestě k záchraně duší, před Velkým 
dnem. Žádná jiná mise od ukřižování mého Syna nebude tolik nenáviděna jako právě tato. 
Běda vám, kdo budete vzdorovat Mně, svému Věčnému Otci, neboť plivnete-li Mi do tváře 
sprostou řečí, potrestám vás. 

Už déle nedovolím, abyste vy, zbloudilí hříšníci, na Mne vrhali nenávist a rouhání. Pokusíte-li 
se Mne zastavit v mé snaze zachránit vás všechny před Zlým, budete velmi trpět pro duše, 
které pro Mne budou kvůli vám ztraceny. 

Mé božství nebude rozdrceno, ani příchod mého Syna zastaven. Nikdo nemá moc to udělat. 
Člověk, který se pokusí postavit mezi hříšníka a Mne, Věčného Otce, s úmyslem svést duše 
k popírání mého Slova, bude zastaven. 

Já jsem Pravda. Já jsem Začátek i Konec. Má láska ke všem mým dětem je velká, ale běda 
hříšníku, který přivodí můj hněv, pokusí-li se povýšit nade Mne. Rozdrtím hlavy posvěcených 
služebníků pyšného srdce, kteří Mi, skrze kacířství, kradou duše. Zničím ty, jejichž činy 
uvedou duše do smrtelného omylu. Ani na vteřinu si nevykládejte mé varování jinak, neboť 



budu-li donucen zasáhnout pro záchranu duší, moji nepřátelé budou rozdrceni do prachu 
země. 

Mé mocné zásahy již začaly a brzy jen málo z vás, co slyší můj hlas skrze tato poselství, bude 
opět pochybovat, neboť budete svědky všech proroctví obsažených v mé Knize Pravdy. 

Jděte a buďte vděční za mé velké milosrdenství. Přijměte mé zásahy, neboť pomohou přivést 
svět k rozumu. Jen po očistě dokáže člověk opravdu naslouchat mému hlasu. 

Váš Věčný Otec 
Bůh Nejvyšší 
 
1113. Mnohá tajemství mého království jsou člověku neznámá 
Neděle, 27. dubna 2014 v 18:00 

Má vroucně milovaná dcero, můj plán zachránit celý svět a vzít každého z vás do útočiště 
mého srdce, je hotov a všechny části jsou správně umístěny, aby dokonalost mého slibu 
přinesla plody. 

Je mnoho tajemství spojených s mým božstvím, která člověk, bez ohledu na to, jak je znalý 
duchovních věcí, nemůže nikdy skutečně pochopit. Mnohá tajemství mého království jsou 
člověku neznámá a můj Otec odhalil lidstvu jen ta, která si přál. Člověku bylo dáno vědění 
a Pravda, aby mohl uctívat Boha a co nejlépe Mu sloužit. Proroky bylo člověku sděleno, jak 
musí zachovávat Desatero přikázání k zajištění, aby neupadl do omylu. Na důkaz své lásky 
k světu se potom stal člověkem a skrze Mne, svého jednorozeného Syna, Ježíše Krista, 
přesně člověku ukázal, co vytváří dobro a co je základem zla. Odhalil jsem Pravdu pro 
potřebu člověka, třebaže jen zlomek toho, co si můj Otec přál. Ale člověk byl tak pyšného 
srdce, arogantní a ctižádostivý, že nechtěl poznat Pravdu, protože mu nevyhovovala. 

Farizeové zavírali oči, dívali se jinam a prohlásili Mne za člověka, který ztratil rozum a mluví 
v hádankách. Nebyli schopni slyšet Pravdu, ačkoliv mé učení jen opakovalo slova, lekce 
a příkazy, obsažené v Knize mého Otce. Šli úzkou cestou, nehledíce nalevo ani napravo, 
protože sledovali jen svůj vlastní způsob služby Bohu. Dělali to se zbožnou tváří, stranili se 
slabých, chudých a nevzdělaných, zatímco velebili Boha. Potom Mě vyhnali, a přesto jejich 
dnešní protějšky to udělají znovu, jak budou pokračovat ve svém lidském učení v příštích 
letech. 

Tak nyní vidíte, že přes všechno, co člověk prohlašuje, že zná, ví toho ve skutečnosti velmi 
málo o cestách Pána. To, co dostal, přijal, ale jen částmi Pravdy, které se mu hodí. 
Například, vždy jsem učil Boží děti, aby se vzájemně milovaly, ale selhaly v tom. Kolik z vás 
padne přede Mnou na tvář a štědře Mě chválí v díkůvzdání, a pak pomlouvá své bratry 
a sestry? Někteří z vás jdou až tak daleko, že Mi říkají, jak zkažení jsou lidé, místo toho, aby 
ukázali lásku a odpuštění. 

Člověk bude vždy slabý, protože není možné, aby lidská bytost byla dokonalá. Ale proč mé 
učení na jedné straně přijímáte, ale na druhé straně je popíráte? Nikdy nepodléhejte 
pokušení odsoudit jiného v mém jménu, neboť nemáte právo to učinit. Nikdy se přede Mnou 
nevychvalujte, špiníte-li, nebo znevažujete současně jinou lidskou bytost. Uráží Mne to. 
K přijetí Pravdy ve vás nesmí být zášť, pýcha, povýšenost a sobectví. Musíte odložit svůj 
plášť arogance, protože to je vlastnost ďábla a je Mi to odporné. 

Prosím, mějte na paměti mé učení a žijte své životy podle toho, co jsem vám řekl. Pocítíte-li 
neklid v srdci, plné trápení nebo nenávisti, musíte vždy vyhledat mou pomoc. Jestli to 
neuděláte, pak vás ten pocit beznaděje a nenávisti pohltí. Musíte přijmout skutečnost, 



že vždy podlehnete hříchu, ale vězte také, že musíte projevit upřímnou lítost, než pocítíte 
nějaký pokoj nebo klid v duši. 

Váš Ježíš 

1114. Matka Spásy: Dny, vedoucí k příchodu antikrista, budou dny velkých oslav 
Neděle, 27. dubna 2014 v 23:20 
 
Mé drahé dítě, dovolte Božímu Světlu sestoupit na vás, protože plány k přípravě světa na 
Druhý příchod mého Syna, Ježíše Krista, byly dokončeny. Vše bude nyní podle svaté Boží 
vůle, a prosím, abyste používali modlitbu jako vaši největší zbraň, až se bitva o Boží děti 
zintenzivní. Oproti dřívějším válkám, bitva o duše bude velmi matoucí, protože nepřítel bude 
považován za přítele, zatímco pravá Kristova církev bude prohlášena za nepřítele. 

Jak silní budete muset být, máte-li se stát pravým křesťanským vojákem. Nesmíte nikdy 
ustoupit nátlaku vyslovovat sprostoty a vulgarismy, k čemuž budete vyzváni, abyste se na 
nich podíleli, veřejně a před oltáři mého Syna. Až uvidíte muže povýšené do vedoucích 
postavení v chrámech mého Syna a vyžadujících od vás uctivé klanění tam, kde ale není 
znamení kříže, potom utečte, neboť budete vlečeni do omylu. Budete vědět, že pro antikrista 
přišel čas vstoupit do církve mého Syna, kde již byly upraveny svatostánky a často nahrazeny 
jejich dřevěnou verzí. 

Děti, buďte si vědomy, že mnozí z vás se odvrátí od Pravdy, protože poznáte, že je téměř 
nemožné Pravdu přijmout. Dny, vedoucí k příchodu antikrista, budou dny velkých oslav 
v mnoha církvích všech křesťanských i jiných věrouk. Všechna pravidla budou změněna, 
liturgie nově přetvořena, svátosti zmanipulované, až nakonec ani mše svatá už nebude 
sloužena podle svatého učení. Tehdy, v den, kdy antikrist pyšně usedne na svůj trůn, můj 
Syn už více nebude přítomen. Od toho dne bude pro ty, kdo milují mého Syna, těžké zůstat 
Mu věrný, jak by měli, kvůli všemožným ohavnostem, jimž budete vystaveni. Až vás obklopí 
dostatek rozptýlení a zpochybnění nové hierarchie se stane trestným činem, budete 
v pokušení to vzdát a přijmout jednotné světové náboženství ze strachu před ztrátou přátel 
a rodiny. 

Boží armáda – zbytek – bude růst a šířit se a modlitby modlitební kampaně poskytnou velkou 
posilu všem. Můj Syn zasáhne a provede vás skrze výzvy ležící před vámi, a budete vědět, že 
to bude jeho moc, která vám dodá odvahu a vytrvalost. Neboť jen ti silní mezi vámi zůstanou 
věrni svatému Božímu Slovu, ale byť bude armáda zbytku jen zlomkem velikosti armády 
šelmy, Bůh ji naplní lví silou. Posílí slabé a dá jim velké milosti. Oslabí moc těch, kdo se 
stanou uctívači antikrista.  

Všechny tyto události se zdají děsivé, ale ve skutečnosti budou mnohým připadat jako nová 
éra jednoty a míru ve světě. Lidé budou tleskat nové jednotné světové církvi a říkat: "Jaký 
velký zázrak stvořil Bůh." Budou mít ve velké úctě muže, jak zevnitř církve, tak i vně, kteří 
docílili takové jednoty. Tito muži budou zahrnuti velkými chválami a poctami, a pak budou 
zdraveni hlasitým chvalozpěvem, stejně jako mimořádným znamením uznání při každém 
veřejném shromáždění. 

Bude jásot, oslavy a obřady ke cti kacířům, kde jim budou udělována vyznamenání. Uvidíte 
velká bohatství, jednotu různých věrouk a ctihodné muže, opatrované jako živoucí světce – 
všechny, vyjma jednoho. Toho, jehož jsem zmínila jako antikrista, a budou věřit, že on je 
Ježíš Kristus. 

Vaše milovaná Matka 
Matka Spásy 



 
1115. Tentokrát přijdu obnovit zemi a znovu nastolit své království 
Úterý, 29. dubna 2014 v 09:00 

Má vroucně milovaná dcero, mnozí se mohou divit, jak by Bůh Otec, Všemohoucí Stvořitel 
všeho, který je a věčně bude, mohl trpět. Je Pravda, že můj Otec, dokonalý ve všem, co 
může být, je proniknut láskou. Je-li mu spíláno, působí mu to smutek v srdci, protože On je 
Tvůrcem lásky. 

Boží děti odmítly jeho velký dar ráje hříchem Adama a Evy, jímž odpadly od jeho přízně. 
Místo toho se daly svést lstivým podvodem, který jim nastražil Zlý. Jak jen můj Otec potom 
trpěl a dosud trpí pro hřích této zrady v dnešním světě. Nic se nezměnilo, kromě zázraku 
vykoupení, které odkázal světu mou obětí pro lidstvo. 

Láska mého Otce k vám všem je tak velká, že jeho zármutek, který byl způsoben 
zaslepeností člověka a odmítnutím jeho velkého milosrdenství, je také jeho darem lidstvu. Ve 
svém žalu, pociťující velkou touhu po duších, se vztáhne a uchopí dokonce ty nejzdráhavější 
nevěřící. Těm, co nevěří v Boha, ale touží po důkazu a nějakém znamení pro útěchu ve své 
bídě, říkám: Já, Ježíš Kristus, jsem přišel poprvé nejen zachránit ty, kdo přijali Pravdu – přišel 
jsem zachránit ty, kdo nebyli schopni věřit v Boha. Totéž udělám nyní. Zatímco věřící budou 
mezi sebou bojovat a dohadovat se, zda jsem to Já, Ježíš Kristus, kdo v tomto čase 
promlouvá k světu, slibuji vám následující: Dokážu vám ze své lásky k vám, vám že jsem to 
skutečně Já, kdo nyní hovoří, a že jsem byl svým Otcem ještě jednou poslán vás zachránit. 

Tentokrát přijdu obnovit zemi, znovu nastolit své království na zemi – ráj, stvořený mým 
Otcem pro Adama a Evu. Ten den přijde brzy a než ten čas nastane, osvítím vaši mysl, duši 
i tělo. Otřesu vámi svou mocí – svým božstvím, ale vy pocítíte takový příval lásky, že 
nebudete ponecháni v pochybnostech, že mohl přijít jen ode Mne. To je můj slib. Jsou to děti 
Boha, jež Ho neznají, ani v Něho nevěří, k nimž dosáhnu jako první. Většina z nich poběží ke 
Mně, protože nebudou mít žádné předsudky, které se mohly utvořit z přílišné znalosti 
duchovních věcí. Současně dosáhnu na duše, které jsou ve velké temnotě, zoufalé, ztracené 
a jsou obtíženy velkým žalem v srdci. A tak když čtete toto mé Slovo, vězte, že má poselství 
nejsou jen pro ty, kdo Mě milují – jsou dávána k vaší pomoci. 

Dávám vám pokoj. Přináším velkolepé zprávy, neboť jsem pro vás vybojoval nádhernou 
budoucnost, kde smrt už nad vámi nebude mít žádnou moc. Očekávám ten den s velkou 
radostí. Prosím, čekejte s trpělivostí a důvěrou, neboť až otevřu vaše srdce, vaše starosti 
zmizí. 

Váš milovaný Ježíš 

1116. Můj slib, že přijdu znovu, se naplní během života této generace 
Čtvrtek, 1. května 2014 v 23:30 
 
Má vroucně milovaná dcero, můj slib, že přijdu znovu, se naplní během života této generace. 
Mnoho lidí ve světě si v tomto čase nevšímá proroctví obsažených v nejsvětější Bibli, 
vztahujících se k Velkému dni Pána. V přípravě na tento čas Mi můj Otec nařídil, abych vám 
sdělil, že datum pro můj Druhý příchod je stanoveno, ale pouze Bůh, Věčný Otec, je zná. 
Dokonce i Já, jeho jednorozený Syn, o tomto datu nic nevím – jen to, že to bude brzy. 

Nejdříve je třeba, aby se stalo mnoho událostí před velkou obnovou, ale vězte, že všechny se 
stanou rychle, v překotném sledu. Ti, kdo se obávají Velkého dne, Mi musí spíše důvěřovat 
a modlit se za duše těch, kteří učiní vše, co mohou, aby se postavili proti Mně v mém hledání 
duší. Mým plánem je přivést i ty nejtvrdohlavější mezi vámi do mého království, neboť patří 



světu. Mé království přijde, neboť je to Boží plán a naplní poslední smlouvu podle nejsvětější 
vůle Boha. 

Modlete se s velkodušností v srdci za duše, které mého milosrdenství nejvíce potřebují a Já 
je pokryji svou vzácnou Krví. Vše, co bylo na počátku, se na konci naplní, a pak bude 
existovat svět bez konce. Všechno začíná a končí s mým Otcem. 

Nic nezabrání mému Druhému příchodu. Nikomu, kdo se staví proti Mně, nebo se Mi snaží 
odcizit duše, nebude dovoleno Mi vzdorovat, neboť až přijdu, všichni moji nepřátelé budou 
odvrženi. Zachráním slabé, vystrašené, zkroušené, kacíře, pohany, lháře, zloděje, vrahy – 
všechny hříšníky. Ani jeden z vás není vyňatý z mého milosrdenství. Miluji vás všechny. 

Váš Ježíš 

1117. Matka Spásy: Apokalypsa bude celá o zmocnění se církve mého Syna jeho 
nepřáteli 
Pátek, 2. května 2014 v 19:00 
 
Mé dítě, když lidé zaslechnou slovo "apokalypsa", může se jim hrůzou rozbušit srdce. To 
proto, že jen velmi málo z nich opravdu ví, čeho je symbolem. Tyto časy byly předpověděny 
jako poslední část plánu mého Otce sjednotit svět a vysvobodit jej ze sevření zla, které jej 
rdousilo už tak dlouho. 

Nejdůležitější znamení, že ten čas je blízko, přijdou těsně před Druhým příchodem mého 
Syna, až bude znovu prožíváno jeho ukřižování. Toto budou ta znamení: stejně jako byl 
bičován On, bude i jeho Tělo – jeho církev – bičováno korupcí a zkažeností. Pak, stejně jako 
trny naražené na jeho hlavu, budou také naraženy na hlavy vůdců jeho církve. Ruce jeho 
posvěcených služebníků, budou jakoby přibity na kříži, až v přicházejících časech nebudou již 
sloužit jako nástroje svatých svátostí. Právě tak, jako hřeby pronikly nohy mého Syna, bude 
pravým Božím služebníkům zakázáno vést duše po pravé cestě Pána. Křižování církve mého 
Syna na zemi bude pokračovat, dokud nezemře, a v ten den Tělo mého Syna, Ježíše Krista, 
už nebude přítomno v nejsvětější eucharistii. Až bude církev mého Syna zničena, po jaké 
cestě půjdou jeho následovníci? Nepůjdete-li tedy cestou mého Syna, nedokážete si najít 
cestu do jeho království. 

Až bude církev mého Syna ovládnuta a nepřítel bude sedět na trůnu, musíte stále zůstat 
věrni mému Synu. Nedokážete to, přijmete-li zákony laického světa jako náhražku Pravdy. 

Kniha Pravdy, spolu s modlitbami modlitební kampaně, vás udrží soustředěné na mého Syna. 
Jeho věrní posvěcení služebníci vás budou živit pokrmem života, až nebude nikde k nalezení. 
Tehdy budete moci počítat měsíce coby týdny a týdny coby dny, protože za zvuku polnice 
z popela povstane Nový Jeruzalém a pronásledování skončí. 

Apokalypsa bude celá o zmocnění se církve mého syna jeho nepřáteli. Bude to boj o duše. 
Trest bude varováním Boha lidstvu, aby otevřelo oči Pravdě. Armáda zbylých pomůže udržet 
plamen lásky k mému Synu živým a současně přinese duším úlevu od trestu, který by je 
jinak postihl, kdyby nebylo milosrdenství mého Syna. 

Vaše milovaná Matka 
Matka Spásy 
 
1118. Proste a dostanete – to není můj planý slib 
Sobota, 3. května 2014 v 15:50 
 



Má vroucně milovaná dcero, když žádám lidi, aby Mi důvěřovali, je pro mnohé z nich velmi 
těžké to udělat. Tolikeří, spoléhajíce se na svou vlastní víru, zjistí, že je velmi těžké uvěřit 
v moji lásku k lidstvu a úplně se Mi odevzdat. Jen tehdy však, odevzdáte-li se zcela do mé 
péče, můžete cítit bezpečí, ochranu a pokoj. 

Má láska, pokud ji hledáte, vás ochrání, vztáhnete-li ke Mně ruce a budete ke Mně volat jako 
malé děti. Ty, když jsou malé, naprosto důvěřují svým rodičům. Znají jen rozdíl mezi tím, co 
cítí, že je správné a tím, co je špatné, a tak se zcela spoléhají na dospělé, aby je chránili. 
Děti neváhají utíkat ke svým rodičům pro útěchu a hledat u nich útočiště. Víra dítěte je silná. 
Neklade otázky, protože opravdu věří, že najde bezpečí v náruči milujícího rodiče. 

Měl bych být hoden důvěry, neboť vše, oč Mě prosíte, se stane, je-li to pro dobro duše. 
Proste a dostanete – to není můj planý slib. Mám radost z štědrého rozdílení mých darů 
každému z vás. Prosíte-li Mě, abych vám pomohl, Já slyším, cítím a vyplním vše, co si 
přejete. Dejte Mi příležitost dokázat mou lásku každému z vás. Nechejte Mě ukázat vám 
důkaz mého zásahu. Je to v tomto čase existence, kdy Já, Ježíš Kristus, oznámím svou 
přítomnost ve všem, oč Mě poprosíte. Je to v tomto čase, kdy vám umožním pocítit mou 
přítomnost, uvidět mé velké činy zásahů do vašich každodenních životů a pochopit moc 
vašich modliteb. Neboť toto jsou dny velkých zázraků, které odkazuji lidstvu, více než kdy 
jindy, od doby, co jsem chodil po zemi. 

Vložíte-li skutečně všechnu svoji důvěru ve Mne, mohu udělat velké zázraky, abych vám 
přinesl nejen úlevu v utrpení, ale abych vás přitáhl ještě blíže k svému Nejsvětějšímu Srdci. 
Když dítě ví, že je rodiče milují, cítí se jisté, s vědomím, že je chráněno. Vězte, že budete-li 
Mi důvěřovat, ochráním vás všechny a zaplavím každou vaši duši hlubokým pocitem pokoje, 
který nenajdete nikde jinde na této zemi. 

Pojďte ke Mně dnes a volejte ke Mně o pomoc – bez ohledu na trápení, jaké můžete mít. 
Modlete se tuto mimořádnou modlitbu, pokaždé když jste v nouzi a Já vám pokaždé 
odpovím. 

Modlitba modlitební kampaně (148): 

Přijď mi na pomoc 

"Ó, můj Ježíši, pomoz mi v čase mé velké tísně. 

Drž mě ve své náruči a vezmi mě do útočiště svého srdce. 

Setři mi slzy. Upokoj mě v rozhodování. Pozvedni mého ducha a naplň mě svým pokojem. 

Prosím, splň mi tuto mimořádnou prosbu (uveďte ji…). 

Přijď mi na pomoc, aby má prosba byla vyslyšena a můj život mohl být pokojný a v jednotě 
s Tebou, drahý Pane. 

Nemůže-li být má prosba splněna, pak mě naplň svou milostí, abych přijal, že tvá svatá vůle 
je pro dobro mé duše a zůstal věrný tvému Slovu navěky, s laskavým a šlechetným srdcem. 
Amen." 

Vždy ke Mně volejte, pokaždé když jste zarmoucení, nebo potřebujete pomoc a Já vám 
slibuji, že vám dám znamení, že jsem odpověděl na váš pláč ke Mně, svému milovanému 
Spasiteli. 

Váš Ježíš 



1119. Matka Spásy: Bůh by nikdy nedovolil své Slovo změnit nebo nesprávně 
vykládat, jak se to člověku hodí  
Neděle, 4. května 2014 v 16:23 
 
Mé drahé dítě, když Bůh vyslal proroky do světa, byli pouhými posly. Byli posíláni do světa 
předávat Pravdu – Boží Slovo. 

Mnoho Božích dětí si po staletí špatně vykládalo úlohu proroků. Někteří začali proroky 
zbožňovat, místo pouhého přijetí Božího slova a vzdání pocty Bohu. Vytvořili z proroků bohy 
a poselství odevzdaná světu – i ta mého Syna, Ježíše Krista, se stala méně důležitá, než 
proroci, kteří je předali. 

Děti, Boží proroci, andělé Boží, vizionáři a vidoucí lidé, nebyli hodni takového zbožňování. Byli 
to všichni prostí lidé s malou, nebo žádnou znalostí Božích věcí, a proto byli vybráni. Důležitá 
jsou poselství samotná a poslové jsou jen prostí předávači Slova. Boží Slovo, dané skrze 
proroky, nesmí být nikdy dáno bokem, zatímco proroci jsou postaveni na piedestal, který si 
sami vytvořili. 

Boží Slovo nesmí být nikdy ignorováno. Obraz Boha nesmí být nikdy nahrazen obrazem jeho 
proroků, nebo svatých, kteří získali jeho přízeň. Můžete prosit svaté a proroky, aby zasáhli ve 
váš prospěch, ale nesmíte je zahrnovat chválou, která musí být vyhrazena Bohu, Stvořiteli 
všeho nebeského. To platí i dnes. Nejprve musíte uctívat Boha a dát Ho přede všechno, co 
je. Musíte se držet Slova, jak bylo dáno na počátku a nikdy se od něj neodchýlit, neboť se 
nikdy nezmění a ani změnit nemůže. Boží Slovo je konečné. 

Učení mého Syna byla lidem sdělována, když procházel zemí. Jednoduše vysvětlovala Slovo 
podrobněji, ale nikdy se neodchýlila od Pravdy. Dnešní lidé jsou stejní, jako byli, když můj 
Syn přišel poprvé. Člověk je pořád slabý, snadno ovlivnitelný a zůstává stejným hříšníkem, 
jako byl tehdy. Pokud nějaký prorok nebo člověk prohlašuje, že mluví ve jménu Boha a říká 
vám, že Slovo musí být přizpůsobeno, aby odpovídalo moderním lidským potřebám, pak se 
musíte mít na pozoru. Bude-li vám řečeno, že Slovo znamená ve skutečnosti něco zcela 
jiného, pak to nepřijímejte. Lidé, včetně těch, kteří slouží Bohu, nemají právo manipulovat 
s Pravdou. 

Tvrdí-li člověk, že je inspirován Bohem, a pak pozměňuje Slovo, aby vyhovovalo laickému 
světu, nesmíte mu věřit. Bůh by nikdy nedovolil své Slovo změnit nebo nesprávně vykládat, 
jak se to člověku hodí. Mějte na paměti, že zbožňujete-li proroka a zahrnujete-li ho chválou, 
urážíte Boha. Přijmete-li změny toho, co je obsaženo v nejsvětější Bibli a co protiřečí Božímu 
Slovu, pak se odstřihnete od Pravdy. Přijmete-li lži, jako prostředky k službě Bohu za svých 
vlastních podmínek, pak se oddělíte od Boha. 

Vaše milovaná Matka 
Matka Spásy 
 
1120. Kniha Pravdy bude pravým opakem nové lživé knihy 
Pondělí, 5. května 2014 v 16:10 

Má vroucně milovaná dcero, všichni, kdo sledují můj hlas skrze tato poselství, budou nadále 
dostávat velká požehnání, protože jejich odolnost bude zkoušena způsoby neviděnými od 
dnů, kdy křesťané trpěli ve středověku. Každému z nich se bude vysmívat Zlý, který využívá 
slabé a pyšné duše k zahájení útoků na ty, kteří jsou Mi blízko. Bude učiněn každý pokus, 
viditelný i neviditelný, očernit toto mé velké dílo. 



Pokud jde o zesilování pronásledování, vězte, že Satanova moc byla omezena a všechno, co 
bude dělat, je nadále vrhat kameny, šířit lži a snažit se ode Mne vzdálit duše. Podaří se mu 
odtáhnout duše od této mise různými prostředky. Použije vizionáře k útoku na tuto misi a to 
způsobí velký zmatek. 

Když člověk upadá a Slovo Boží již není přijímáno v celé jeho šíři, pak nebesa vždy zasahují. 
Věřte Mi, když vám nyní říkám – toto je má mise, a říkají-li vám něco jiného, pak si můžete 
být jisti, že jste sváděni na scestí. Mým slibem je zůstat věrný Božím dětem až do konce, 
a dokud duše zcela neodmítne Boží ruku. Budu rázně postupovat a poskytnu vám všechny 
dary, které vám zanechávám na ochranu před mými nepřáteli, přicházejícími k vám jako vlci 
v rouše beránčím. Mé dary budou opakem toho, co dají světu nepřátelé Boha. Kniha Pravdy 
bude pravým opakem nové lživé knihy – plné člověkem vytvořeného, chybného učení, které 
bude ospravedlňovat hřích – která bude brzy ovlivňovat svět. Pečeť živého Boha vás ochrání 
před značkou šelmy a Medailon Spásy před kacířstvím, řinoucím se z úst mých nepřátel, kteří 
se zmocní mé církve na zemi. 

Satan samozřejmě touto misí pohrdá a využije i dobré duše – které ze zmateného smyslu pro 
věrnost mým posvěceným služebníkům, kteří ztratili víru a ve skutečnosti již neslouží Mně, 
nevědí už totiž jak – zneváží mé svaté Slovo. Nesmíte se nechat ovlivnit. Nebuďte jako ti, 
kdo přišli před vámi – ti, kdo Mě odmítli, když jsem chodil po zemi. 

Dávám vám své slovo, že všechny důkazy, po nichž toužíte, budou vaše – a to brzy. Dávám 
vám svůj slib, že přijdu, jen abych vám přinesl spásu v čase, kdy mými nepřáteli bude učiněn 
každý pokus odepřít vám, Božím dětem, vaše Bohem dané právo na spásu. 

Neopouštějte Mě, když v srdci víte, že jsem to Já, Ježíš Kristus, kdo nyní mluví. Nepokoušejte 
se odtahovat duše ode Mne, máte-li jakékoliv pochybnosti pokud jde o to, kdo Já jsem. 
Neubližujte Božím prorokům, nebo budete velmi trpět. Nebojujte proti plánu mého Otce 
připravit svět na můj Druhý příchod, nebo na sebe přivodíte hněv mého Otce. Buďte vděční. 
Buďte šlechetní a přijměte s láskou a radostí tento dar zásahu, který je nabízen světu pro 
vaše vlastní dobro a v zájmu každé na zemi žijící duše. 

Váš Ježíš 

1121. Kolik jen lidí dokáže uvěřit v ospravedlnitelnost konání zla?  
Úterý, 6. května 2014 v 20:02 
 
Má vroucně milovaná dcero, důvodem odmítání mého Slova tolika lidmi je, že Pravda je 
trnem v oku těm, co jsou na rozpacích, mají-li otevřeně hlásat mé učení. 

Člověk, který věří, že svoboda projevu je důležitější než lpění na Božím Slovu, jde po velmi 
nebezpečné cestě. Každý, kdo věří, že má právo prohlásit své názory za posvátné, i když 
promíjí hřích, Mě zrazuje. 

Kolik jen lidí dokáže uvěřit v ospravedlnitelnost konání zla? Takoví lidé, kteří určují vaše 
zákony, včetně těch, které spravují vaši církev, by vás přesvědčili, že právo na svobodu 
projevu překonává každý Boží zákon, i když oslavuje hřích. 

Hřích pokrývá mnoho aspektů a v dnešním světě je každý jednotlivý hřích ospravedlněn 
zdůrazňováním individuálního práva každé osoby si dělat, co se jí líbí. Ačkoliv ani jeden z vás 
nemá právo soudit kohokoliv v mém jménu, nikdo z vás nemá právo prohlásit zlý skutek za 
dobrou věc. 

Váš Ježíš 



1122. Tolik vás dnes nemá ani ponětí, co znamená sloužit Mně jako křesťan 
Úterý, 6. května 2014 v 23:00 
 
Má vroucně milovaná dcero, ať nikdo ani na okamžik nepochybuje, že by Bůh kdy dovolil 
svým dětem od Něho odpadnout, aniž by udělal vše, co je v jeho moci, aby je zachránil. 

Od počátku jste prostřednictvím proroků dostali tolik darů. Mnozí proroci opakovali stejná 
poselství znovu a znovu, a přesto mnozí z nich byli buď ignorováni, nebo zesměšněni. Mnozí 
byli pronásledováni a zabiti. Proč Boží Slovo vyvolává takovou nenávist? Není to Boží Slovo, 
které jitří duše slabých nebo těch, kteří odpadli daleko od víry. Ne. To je Satanova reakce, 
když Bůh pozvedne ruku k pohotovému potrestání Zlého za jeho vzteklé útoky. On ví, že 
Slovo Boží, je-li dáno jeho prorokům, se působením Ducha Svatého velmi rychle šíří a když 
se to stane, moc Zlého je oslabena, a proto je jeho odveta zuřivá. 

Když je Duch Svatý takto vylit na lidskou rasu, povstanou padlí andělé s meči připravenými 
probodnout každého mého následovníka, jak jen to jde. Musíte přijmout tuto nenávist k 
mému Slovu a brát ji takovou, čím je – pokusem odvést vás od Pravdy. Každý můj apoštol, 
každý prorok a posvěcený služebník, který se drží Pravdy – svatého Božího Slova, se setká 
s prudkým odporem sil zla. Tak je to vždy. Nesmíte však nikdy dopustit nenávist ke Mně, 
svému milovanému Ježíši, otupit svého ducha, neboť právě v tom okamžiku jsem skutečně 
přítomen ve vaší duši. Trpte v mém jménu a Já vás pozvednu do božského spojení se Mnou 
v mém přicházejícím království. Způsobíte-li však utrpení jiným v mém jménu, bez ohledu na 
to, jak můžete být přesvědčeni, že je to ospravedlnitelné, navždy vás od sebe odštěpím. 

Má varování, dávaná vám nyní, vám mají připomenout, co jsem vás učil, kdy tolik vás dnes 
nemá ani ponětí, co znamená sloužit Mně jako křesťan. 

Váš Ježíš 

1123. Používám obětující se duše, abych k sobě přivedl ostatní, které by jinak 
nikdy nebyly zachráněny 
Středa, 7. května 2014 v 23:43 
 
Má vroucně milovaná dcero, když volám k duším, aby Mě následovaly, vede to ke směsici 
pocitů od radosti k velké tísni. Neboť zažehnu-li v duších oheň Ducha Svatého, přinese to 
velké požehnání, ale s nádechem smutku. 

Když si vybírám duše, které zasluhují mé dary, zažijí pocit sounáležitosti se Mnou, ale pocítí i 
něco, co je mimo svět, ve kterém žijí. Budou vidět své bratry a sestry v novém světle. Budou 
zvláště vnímavé ke kráse Božího stvoření, pohlédnou-li do tváře druhých, protože spatří 
přítomnost Boha. Každá duše, kterou potkají, bude vyzařovat Boží přítomnost, bez ohledu na 
to, jak daleko mohly odpadnout v jeho očích. Budou také naplněny ohromným soucitem, 
jaký může cítit pouze rodič ke svému vlastnímu dítěti. K této osobě pocítí náhlou a intenzivní 
lásku, která je překvapí a ohromí. Budou si však také vědomy temnoty, která číhá v duších, 
připravená je pohltit. V tuto chvíli vybraná duše okamžitě pochopí, co se od ní očekává, 
protože tehdy poběží ke Mně, prosíc Mě o pomoc v záchraně duší, které jsou v nebezpečí, 
že upadnou do stavu temnoty, takový bude mít strach o tuto duši. 

Obětující se, vybrané duše, se vzdají všeho, co je okrajové v jejich životech, a vzdají tak 
velkou poctu Bohu. Utrpení, jaké vybraná duše musí snášet, uvolňuje jiné duše z věčného 
zatracení, a tím se stane nejvyhledávanějším cílem Satana a jeho agentů. Takové duše 
snášejí mé utrpení jako dar Bohu, neboť jakmile jsou jednou vybrány, většina z nich se pak 
není schopna od Boha odvrátit. Jsou však i takové, které jsou vybrány, ale odmítají můj 
kalich. Musíte se modlit za tyto ubohé duše, protože jejich nedostatek odvahy pozvednout 



můj kříž je povede do jednoho ze dvou směrů. Budou snášet vnitřní utrpení, protože shledají, 
že je těžké stát se Mi blízkým. Pak se ponoří do laického světa, aby unikly svému poslání, 
a to jim nepřinese nic – jen pocit falešné naděje. 

Když se milující duše modlí a přede Mnou se pokoří, utiší hněv mého Otce. To pak oslabí 
dopad trestů mého Otce na svět. Je-li vybraná duše pro svou lásku ke Mně nesnesitelně 
pronásledována, měla by Mi jen říct:  

"Ježíši, vezmi si mé utrpení a učiň s ním, co se Ti zlíbí."  

Pak ji štědře zahrnu mimořádnými milostmi. Duše se stane imunní ke zlu a pak nebojácnou. 
Pro svou naprostou důvěru ke Mně se pozvedne k dokonalosti duše a dosáhne pokojného 
a klidného vystupování. Je třeba tak mnoho obětí, ale odevzdají-li takové duše v naprosté 
poslušnosti všechno Mně a odmítnou se utkat s nepřáteli mého Slova, povede to k záchraně 
mnoha duší. 

Používám obětující se duše, abych k sobě přivedl ostatní, které by jinak nikdy nebyly 
zachráněny. Jen touto metodou takové obětující se duše budou moci učinit a učiní pokání za 
duše miliónů lidí, kteří přerušili pupeční šňůru, pojící je se Mnou. Nebojte se nikdy příliš 
o duše v temnotě tohoto času, neboť mé vybrané obětující se duše jsou ve světě již teď 
ve velkém počtu. Jejich klid přináší duše, které jsou ztracené, zpět do mého útočiště. 

Váš Ježíš 

1124. Není třeba se obávat, neboť Bůh vás všechny miluje 
Čtvrtek, 8. května 2014 v 23:30 
 
Má vroucně milovaná dcero, rozhlédni se kolem sebe a uvidíš mnoho bezstarostně žijících 
lidí. Uvidíš smích, radost a velké kamarádství a budeš vědět, že to může pocházet jen od 
Boha. Mnoho lidí, jakmile pozná Pravdu, Mě přijme s otevřeným a vděčným srdcem, a pak 
budeme jedno. 

Mým plánem je shromáždit vás všechny a zaplavit vás velkou láskou, radostí a štěstím. 
V mém novém království se budu těšit z množství smíchu, štěstí a nádhery, stejně jako 
z věčného života. Láska bude vycházet z každého stvoření; každá jednotlivá duše a život 
budou dokonalé. 

Obáváte-li se o budoucnost světa, vzpomeňte si, co jsem vám řekl. Všechno bude dobré, 
jakmile vás přijdu shromáždit do nového světa bez konce. Není třeba se obávat, neboť Bůh 
vás všechny miluje. Pokud jde o duše žijící životem strádání a smutku, ty budou 
shromážděny první, přijmou-li, kdo jsem. Těm, kdo žijí ve strašné temnotě, budou dány 
mimořádné milosti k očištění svých duší, abych je mohl uvolnit ze sevření Zlého a vzít je do 
bezpečí svého milosrdenství. Toto je bitva a bude to těžký boj, ale bude uplatněna moc 
Nejsvětější Trojice, duše budou osvíceny, a tak nezahynou. 

Pozvednu mezi vámi významné vůdce a s armádou, rozšířenou v každém národu, zmohutníte 
a vezmete s sebou většinu Božích dětí do Nového ráje. Vzhlížejte ke Mně s důvěrou 
a nebojte se mé lásky, neboť musíte vědět, že bych vás nikdy úmyslně neděsil, protože až 
dám poznat svou přítomnost, naplní vás velkým údivem a radostí. Ujišťuji vás, že není třeba 
mít strach, protože Já jsem láska sama. Láska vás uklidní a až budete tváří tvář Mně, svému 
Ježíši, budete překvapeni pocitem okamžité důvěrnosti, která je přítomná, jen když vaše 
srdce jsou prolnuta s mým. 

Jak jen vás všechny miluji a toužím po vašich duších. 



Váš Ježíš 

1125. Mé Boží vůli se nesmí nikdy vzdorovat 
Pátek, 9. května 2014 v 17:00 
 
Má nejdražší dcero, svět byl stvořen Mnou, protože to byla má vůle. Má vůle vždy byla 
a vždy bude. Má vůle se stane, ať už s vůlí lidstva, nebo bez ní. Svobodná vůle, daná člověku 
z mé ruky, byla zneužita a to mělo za následek rozdělení mezi člověkem a Mnou, Věčným 
Otcem. Dokud bude mít člověk dar svobodné vůle, bude to znamenat, že jen ti, kdo si zvolí 
přijít ke Mně skrze mého Syna, Ježíše Krista, se mohou stát částí Mne – být opět dokonalí. 

Když se lidská vůle staví proti mé vůli, následkem je hořký boj, neboť pouze má vůle může 
být nade vším co je. Má Boží vůle řídí vše, co dovoluji, vše, k čemu dám souhlas, protože 
budu vždy respektovat svobodnou vůli, kterou jsem dal člověku, neboť neberu zpět, co dám. 
Někdy člověk svou svobodnou volbou způsobí ve světě strašnou bolest a svou chamtivostí 
a sobectvím Mě velmi uráží. Přesto do vůle člověka nezasahuji, protože jen on může 
rozhodnout, zda bude chtít učinit, co si přeje má vůle. A i když se nepokusím mu svobodnou 
vůli odejmout, svobodná volba neznamená, že Mi člověk může diktovat svou vůli na úkor té 
mojí. 

Mé Boží vůli se nesmí nikdy vzdorovat, protože člověk nemůže nikdy přemoci mou vůli. 
Pokud tak činí, zjistí, že je nemožné Mi odporovat, aniž by nesl následky. Jen Já rozhodnu 
o závěru života a smrti, protože toto rozhodnutí náleží jen Mně. Rozhodnu-li se uskutečnit 
své plány na ochranu svých dětí, nikdo nad tím nemá moc. Jestli se člověk pokusí zasahovat 
do mých darů světu, což zahrnuje život ve všech jeho podobách, pak se mu to nejen nezdaří, 
ale ve výsledku bude trpět. 

Ať se nikdo nepokouší bránit Mi v mých plánech naplnit mou svatou smlouvu. 

Ať se Mi nikdo nerouhá, nebo se nestaví do cesty mé vůli, aby nebyl stroze zastaven. 

Ať nikdo nezkouší bránit Mi dát věčný život duším, nebo jeho vlastní život bude ukončen. 
Pokusíte-li se Mi vzdorovat, nikdy neuspějete. Bude-li člověk stále popírat mé Slovo 
a napadat mé božství, povede to jen k rozvratu, neštěstí, ztrátě života a strašným trestům. 
Proto, je-li duše žádána, aby byla poslušná Mne, nebo mých pokynů, a svou svobodnou vůlí 
přijme tyto požadavky, zjistí pak, že není možné vzdorovat mé vůli. 

Ty, má dcero, ses pokusila potlačit mou vůli – ačkoliv ses Mi již vzdala. Teď už víš, že to není 
nic platné, neboť jen to, co nařizuji Já, tak jak Já chci, se může stát. 

Děti – Já jsem váš Otec. Já jsem váš Stvořitel. Jen Já vím, co vám chystá budoucnost, ale 
buďte klidné s tím, že všechny mé plány jsou hotovy. Jen když vaše vůle bude v jednotě 
s mojí, může se mé království stát skutečností a být konečně dokončeno. Jen pak skončí 
všechny konflikty mezi člověkem a Mnou, vaším Věčným Otcem. Pokoj zavládne 
v přicházejícím novém světě – světě tak dokonalém, že nikdy neskončí. 

Váš Otec 
Bůh Nejvyšší  
 
1126. Vzbudím v mé církvi muže, který povstane a vyhlásí Pravdu 
Sobota, 10. května 2014 v 17:30 
 
Má vroucně milovaná dcero, teď to nemůžeš pochopit, ale věz, že vzbudím v mé církvi muže, 
který povstane a vyhlásí Pravdu. Učiní to v době, kdy žádný jiný kardinál, biskup, kněz nebo 



jakýkoliv můj posvěcený služebník nebude mít odvahu to udělat. Až nové falešné učení pohltí 
církev, mnozí v ní srdcem poznají, jak je chybné. Budou zneklidněni, ale příliš ustrašení, než 
aby pozvedli svůj hlas. Budou proti takové přesile těch se slabou vírou, že snadno přijmou 
všemožné bludy podstrčené Božím dětem v mém svatém jménu. 

Muž, kterého vzbudím, je statečná duše a mnohým se uleví, když se ozve. Až to učiní, 
mnohem více jich povstane a promluví, a tím zachrání mnoho duší. Až povstane, mám další 
plány shromáždit všechny věrouky, které Mne, Ježíše Krista, nepřijímají jako Božího Syna. 
Všechny tyto Boží plány byly předpověděny a milióny a milióny lidí po celém světě si pak 
uvědomí Pravdu. Pak se rozrostou a budou Mnou požehnáni, aby mohli shromáždit všechna 
vyznání s jediným cílem, zajistit hlásání pravého Božího Slova. Víra se pak bude šířit tak, že 
mé Slovo, jak je obsaženo ve svatých evangeliích, bude hlásáno muži, ženami, jejich syny 
a dcerami, ve všech koutech světa. Budou prorokovat odhalováním těchto Božích poselství 
světu a má přítomnost je pokryje, posílí a dodá odvahu, které jim bude třeba. 

Tato moje generace bude v šíření Pravdy tak mocná, že mnozí z těch, kteří byli svedeni 
a zavedeni na cestu velkého omylu, se obrátí a přiběhnou zpátky ke Mně. Rozšíří se tak 
rychle, že za každé kacířství, spáchané vůči Mně, budou obráceny milióny duší. Nejdříve 
přitáhnu pohany, protože jim nebyla dána Pravda, a tak svět nebude na pochybách o tom, 
jak mocný bude můj zásah. Pak shromáždím všechna ostatní náboženství a bude jim jasně 
ukázáno, že je pouze jedna cesta k mému Otci, a je možná jedině skrze Mne. A zatímco 
budu přitahovat milióny duší k sobě a k pravdě o tom, kým jsem, milióny jiných duší budou 
zavlečeny do umělého náboženství, vymyšleného a vytvořeného duchem zla. 

Velký plán Zlého je tak pečlivě propracovaný, jak je jednoduchý, a má přinést zatracení co 
nejvíce duším, zničením jejich víry ve Mne, Ježíše Krista. Učiní to popřením Pravdy. Zatímco 
nové náboženství skrze lži pohltí duše, Já získám znovu třikrát větší počet tím, že se 
postarám, aby Boží děti nezapomněly Pravdu. 

Váš Ježíš 

1127. Nevyhledávám zlé ke snadnému zničení. Mým jediným přáním je všechny 
zachránit. 
Neděle, 11. května 2014 v 18:00 
 
Má vroucně milovaná dcero, mé nejvroucnější přání je přinést lásku, pokoj a štěstí všem 
Božím dětem. Nikdy netoužím po pomstě a nezáleží na tom, jak zlé jsou skutky lidí. Ani se 
nesnažím nikoho ponížit, i když mohou ponižovat jiné v mém jménu. Nikdy se nepokouším 
pošpinit pověst člověka, i když je příčinou mnohé zkázy ve světě. Nevyhledávám zlé ke 
snadnému zničení. Mým jediným přáním je všechny zachránit. Vroucně miluji duši každého 
Božího dítěte. Vytrvale je vyhledávám. Pokouším se je přitáhnout k sobě. Dokonce i ty, které 
nepřijímají moji existenci, jsou Mnou každý den vyhledávány. Dám jim pocítit svou 
přítomnost v jejich životech tím, že naplním jejich duše láskou k druhým tak, že využiji jejich 
niterné dobroty, aby mohla překonat negativní myšlenky, skutky a jednání. 
Některé duše jsou ke Mně přirozeně vnímavé a Já se těším z jejich velkodušné odpovědi 
a z něžného srdce. Jiní mají mezi Mnou a sebou hradbu, a tak je pro Mne těžké dotknout se 
jejich duše. Ale budu se neustále pokoušet dosáhnout k takovým duším mnoha způsoby, 
dokud nebudu moci otevřít jejich srdce moci Boží lásky. 

Láska je hnací silou, která vede ke všem dobrým věcem. Láska je přítomná ve všech Božích 
dětech od okamžiku narození. Boží dar lásky pomáhá lidstvu přemáhat Zlého. Když se Bůh 
doprošuje a posiluje lásku v duši, dělá to, aby bránil své dítě před zlobou ďábla. Láska je 
mocnější než nenávist, ale nenávist je trpělivá. Satan, plný nenávisti k lidstvu, nemá lásku 
naprosto k ničemu, kromě sebe. Napadá lidstvo tím, že vnáší nenávist do duší, které byly 



oslabeny hříchem. Nenávist nalézá připravený domov v duších těch, kdo jsou závistiví, plní 
pýchy, osamělí a zmatení. Satan nebude nikdy pokoušet duše k nenávisti tak, že bude duším 
zjevná, čím je.  Místo toho vždy svede duši hříchem pýchy, neboť to je jeho první taktika. 
Duše bude uvedena do víry, že musí být rozzlobena, protože jí to diktují její vlastní potřeby, 
že všechno ví sama nejlépe, a že přitom činí dobrou věc. 

V tomto čase se láska Boha šíří mezi všemi jeho dětmi. Bůh tak činí ze svého milosrdenství. 
Zvětší lásku v srdci člověka na pomoc lidstvu k boji proti nenávisti, která brzy ve světě zesílí, 
až se srdce lidí stanou chladná jako kámen. 

Prosím vás, abyste se modlili tuto modlitbu modlitební kampaně (149) k hledání Boží lásky 
v tomto čase: 

Pro nalezení Boží lásky 

"Ó, Ježíši, naplň mě Boží láskou. Naplň mě svým Božím Světlem a zaplav mě láskou, kterou 
potřebuji k šíření sémě Božího milosrdenství mezi všemi národy. 

Dovol mi šířit tvou Boží lásku mezi všechny, se kterými se setkám. Rozšiřuj svou lásku, aby 
roznítila všechny duše, všech náboženství, všech vyznání, všech národů – aby jako mlha 
snesla všechny Boží děti do jednoty. 

Pomoz nám šířit Boží lásku, aby mohla a dokázala zvítězit nad vším zlem ve světě. Amen." 

Vždy stavte lásku na roveň s Boží přítomností. Vězte, že jen láska Mi může přivést duše. 
Vězte, že od Boha může pocházet jen láska. Jen láska má moc přinést mír, spokojenost 
a jednotu mezi národy. Nenávist pochází od Satana a kdekoliv ji vidíte, musíte se modlit výše 
uvedenou modlitbu, abyste našli Boží lásku. Nezapomeňte, že láska překoná vše, protože 
pochází od Boha. 

Váš Ježíš 

1128. Bezprostředně před mým návratem obloha na tři dny potemní  
Úterý, 13. května 2014 v 08:50 
 
Má vroucně milovaná dcero, je mou největší radostí vidět mé milované následovníky, kteří 
odpověděli na mou výzvu modlit se modlitby modlitební kampaně, které mocí Ducha Svatého 
zachrání miliardy duší. 

Použiji modlitby kampaně k obnovení a očistě duše lidstva ve stejném čase, kdy obnovím 
tvář země. Velká obnova bude dokončena, všechno současně, aby svět byl připraven 
a učiněn hoden přivítat Mě, Ježíše Krista, jako vracejícího se Spasitele. 

Právě tak jako u národů, vítajících královský majestát, bude třeba mnoho příprav před tím, 
než král vstoupí na jejich půdu. Nikdy byste nepřipustili, aby král přijel na návštěvu, když je 
všechno ve zmatku, rozkladu a kdy ulice jsou lemovány odpadky. Zástupci takových zemí 
proto zajistí, aby byli jaksepatří oblečeni a připraveni na setkání s hostujícími hodnostáři. 
Budou s tím značné starosti, připravit skvělé uvítání a tak vyberou zástupce, které považují 
za hodné přivítat hostujícího krále. Nakonec nachystají velkolepý obřad k oslavě příjezdu 
krále a v ten velký den budou lemovat ulice a vyzpěvovat chvály. Nebudou šetřit poctami 
panovníkovi na návštěvě a jeho doprovodu. Tak tomu bude ve Velký den Pána, kdy Já, Ježíš 
Kristus, přijdu soudit. 



Přijdu náhle za zvuku polnic a sladkého zpěvu chóru andělů. Bezprostředně před mým 
návratem obloha na tři dny potemní. Potom se rozzáří množstvím barev, jaké člověk dosud 
nespatřil. Uvidí Mě každý muž, žena a dítě, každého věku a to vyvolá velké ohromení, ale 
také velké nadšení. Lidé nebudou věřit svým očím a mnozí budou bez hlesu – jiní budou 
plakat slzami úlevy a radosti. Mnozí budou nepřipravení a shledají tuto událost tak drtivou, 
že budou prolévat slzy smutku, neboť v srdci poznají, jak odmítali pravého Mesiáše a jak 
nehodní jsou vstoupit do mého království. Ale těmto lidem nyní říkám: V ten den musíte volat 
ke Mně a prosit Mě, abych vám odpustil. Potom i vy budete shromážděni v mém novém 
království. 

Jako každý král na návštěvě, žádám ty, kdo Mě milují, aby se připravili na tento Velký den. 
Důvěřujte Mi, připravte vaše duše, modlete se za spásu všech duší a přijďte oblečeni, 
připraveni a v očekávání – právě tak, jako nevěsta očekává ženicha. V ten den se vy, Boží 
děti, spojíte se Mnou jako jeden, ve svaté jednotě s mým Otcem, pro začátek nového světa 
a nádherného věku, slíbeného vám od počátku. 

Buďte v pokoji. Připravujte se s láskou a prostotou srdce na tento Velký den. Nebojte se jej. 
Přivítejte jej. I když jste ve velké temnotě, vezmu vás do svého Světla. Vše, co potřebujete 
udělat, je vztáhnout ke Mně ruce a Já vás přijmu za své. 

Váš Ježíš 

1129. Má láska, mé milosrdenství a můj soucit budou pro vás spasitelnými 
milostmi 
Středa, 14. května 2014 v 23:30 
 
Má vroucně milovaná dcero, milosti, které nabízím světu, obrátí nevěřící v mé oddané 
následovníky. Budou okamžitě obráceni a padnou přede Mnou na zem v láskyplné 
služebnosti. 

Ti, kdo Mě celým svým životem zradili a odstrčili, vystoupí a budou Mě prosit, abych je přijal 
za své. Avšak zachránit ty, kteří strojili úklady proti mému Slovu, bude nejtěžší. Neboť jsou si 
více vědomi významu mého Slova než nevzdělaní, a přesto se je vědomě snaží přepisovat, 
jak je vhod jejich arogantní sebeúctě. Přes všechno své vědění Pravdu nevidí, protože ji 
odmítají vidět. Nebudou hlásat naprostou Pravdu, ale místo toho ji budou vytvářet 
k oklamání druhých. 

Někteří lidé proti Mně zaútočili, protože věří, že jejich povolání k mé službě byl důsledek 
jejich osvícení. Myslí si, že mají právo, zaručené jim mocí Ducha Svatého, přizpůsobit mé 
učení, aby neuráželo moderní společnost. Jejich pýcha bude jejich pádem a jejich odpadnutí 
od milosti uvidí mnozí, kdo se budou cítit podvedeni, protože byli uvedeni v omyl. Jiní mezi 
nimi vědí přesně, co dělají, protože to nejsem Já, komu slouží, je to Zlý. Záměrně se 
pohybují mezi vámi s cílem ničit pravé Slovo Boží. Nebudou se kát, ani nepřijmou mou ruku, 
neboť věří lžím šelmy, která po staletí slibovala mým nepřátelům svůj budoucí ráj. A oni se 
rozhodli uvěřit tomu do detailu propracovanému podvodu ze své chtivosti a ctižádosti. Až si 
uvědomí pravdu, budou vrženi do propasti. To jsou jen někteří z nešťastníků a svedených, 
kteří budou popírat existenci ďábla, to čím je, a bezednou jámu, ve které bude přebývat na 
věky. 

Varuji všechny Boží děti, že vydají-li se po zlých cestách odmítáním Božího Slova a pácháním 
smrtelného hříchu, bude to mít za následek trest. Každý, kdo říká něco jiného, vás svádí. 
Přesto zachráním kajícníka i v poslední vteřině, tak velmi toužím zachránit každého z vás. 



Má láska, mé milosrdenství, můj soucit budou pro vás spasitelnými milostmi. Nechci vás 
děsit, ale musím vám říct Pravdu. Tím, že přijdete ke Mně – lhostejno jaké víry, na samém 
konci – shromáždím vás jako své. Nikdy nezapomeňte na tento slib. Slibuji, že se k vám 
vztáhnu i v hloubce vaší beznaděje. 

Váš Ježíš 

1130. Jsem přítomen v tom, kdo miluje všechny, bez ohledu na jejich rasu, víru, 
sexualitu nebo barvu kůže  
Pátek, 16. května 2014 v 16:05 
 
Má vroucně milovaná dcero, prosím všechny, kdo Mě milují, aby zasvětili mému srdci duše 
všech, kteří odmítají mé milosrdenství. Prosím vás, abyste Mi přiváděli nevěřící, kteří 
nepřijmou moji existenci a ty, kteří, i kdybych stál před nimi osobně, by Mě i přesto odmítli. 
Tyto zatvrzelé duše hledají útěchu v dosažení jiných duchovních forem, protože Mě odmítají 
přijmout. Kdyby přijaly Pravdu, nalezly by velký vnitřní pokoj, který by jim nikdy nemohla 
poskytnout žádná jiná forma duchovního brouzdání. Ti, kdo nevěří ve Mne nebo toho, kdo 
Mě poslal, nikdy své duše nenaplní pokojem. 

Jen Já, Ježíš Kristus, vám mohu přinést pravý pokoj srdce, protože jsem byl poslán tím, kdo 
vás stvořil, abych vás k Němu přivedl. Skrze Mne najdete mého Otce. A až se Otec sjednotí 
se svými dětmi, které stvořil, zavládne pokoj. Bez Božího pokoje nemůže být nikdy harmonie 
na zemi. Tam, kde není pokoj, budete vědět, že je to způsobeno nedostatkem pokorné 
služby Bohu. 

Ti, kdo jsou znalí mého nejsvětějšího Slova, nesmí nikdy zapomenout, ať mají o Mně 
jakékoliv znalosti, že nesmí být nikdy použity proti Mně. Tím chci říct, že Mi musíte vždy 
důvěřovat pro to, kdo Já jsem. Přijměte Mě s pokorným srdcem. Nedovolte nikdy aroganci, 
aby potlačila vaši oddanost ke Mně. Ten, kdo má jemné a něžné srdce, Mě miluje. Jsem 
přítomen v tom, kdo miluje všechny – bez ohledu na jejich rasu, víru, sexualitu nebo barvu 
kůže. Jsem ve všech, kdo žijí své životy, jak jsem je učil. Jsem také přítomen v těch, kdo Mě 
neznají, ale napodobují mé vlastnosti. 

Když jsem chodil po zemi, nechlubil jsem se nikdy svým věděním – jen jsem předával 
Pravdu. Nepomlouval jsem, nepronásledoval ani nekáral nikdy ty, kdo mě nechtěli 
následovat. Nikdy jsem o nikom nemluvil špatně. Přijal jsem všechny Boží děti i každou 
nedbalost, kterou Mi projevili. Nikdy jsem neřekl, že bych obětoval svůj život pro několik 
málo vybraných. Ne, dal jsem sám sebe za všechny a zvláště za zatvrzelé hříšníky. Nikdy 
jsem nedával přednost jednomu člověku před druhým. Nikdy jsem nezahrnoval chválou 
jednoho a pomlouval druhého, protože to by nebylo možné. 

Snažil jsem se šířit Pravdu v naději, že mé Slovo bude slyšeno. Přinášel jsem pokoj mnoha 
utrápeným duším, které měly pokoru Mi naslouchat. Byl jsem pevný, ale spravedlivý ke 
všem, kdo Mě mučili svou nenávistí a zlým jazykem. Vyháněl jsem démony z duší, které se 
proti Mně stavěly, a dával velké dary těm, které velmi trpěly. Nevšímal jsem si posměšků 
tehdejších takzvaných svatých mužů, kteří milovali jen sami sebe. Bůh nebyl nikdy tím 
hlavním v jejich životech, tak zaměstnaní byli staráním se o své vlastní potřeby. Ale duše, 
které jsem vyhledával nejvíce, byly ty, které nevěřily v Boha. Přitahovalo je to ke Mně 
a nechápaly proč. Přicházeli ke Mně ze své vlastní svobodné vůle, ale mnozí byli ke Mně 
přivedeni dušemi, které věděly, kdo jsem a kdo Mě poslal. Proto jsem na ně vylil mimořádné 
milosti a byli okamžitě obráceni. 



Dnes, protože s vámi mluvím před Velkým dnem, toužím, abyste Mi přiváděli duše nevěřících. 
Musíte to činit modlitbou a tím, že se budete modlit tuto modlitbu modlitební kampaně 
(150): 

K záchraně duší nevěřících 

"Drahý Ježíši, prosím Tě, abys zachránil duše těch, kdo Tě bez vlastního zavinění odmítají 
uznat. 

Nabízím Ti své utrpení, abych Ti přivedl duše těch, kdo Tě odmítají a za milosrdenství, které 
vyliješ na celý svět.  

Buď milosrdný k jejich duším. Vezmi je do svého nebeského útočiště a odpusť jim jejich 
hříchy. Amen." 

Váš Ježíš 

1131. Matka Spásy: Nesmíte nikdy zatracovat jiné, prosíte-li o Boží požehnání 
Sobota, 17. května 2014 v 15:54 
 
Mé drahé dítě, když můj Syn uděluje mimořádnou přízeň Božím dětem, znamená to, že na 
straně příjemce se očekává zodpovědnost. Za každé požehnání, drahé děti, které dostáváte 
od mého Syna, musíte vždy vzdát Bohu díky. Nabízí-li můj Syn duši nebeské milosti, hodně 
se od takové osoby očekává. Každá duše pak musí žít svůj život podle toho, co ji učil můj 
Syn. 

Můj Syn nechá pocítit svou přítomnost, když se k Němu volá. Čím více je duše otevřená jeho 
lásce, tím více se on nebo ona přiblíží jeho Nejsvětějšímu Srdci. Avšak jestli se duše vyvyšuje 
před mým Synem, prosíce o jeho pomoc, nedostane od Něj nic. Bůh miluje pokorné duše. 
Ty zahrnuje velkými milostmi. Čím více milostí dostanou, tím více je v nich přítomen. Potom, 
když jeho přítomnost se dá poznat, ta samá duše se stane předmětem nenávisti. Ďábel je 
přitahován k duším, které jsou v Božím Světle. Užije pak každý prostředek, aby vybranou 
duši ponížil, a obvykle to činí svedením slabých duší, které využívá, aby pokorné duši 
způsobili bolest a utrpení. 

Žel, mnoho lidí, kteří milují mne, Matku Boží, přicházejí ke mně a prosí mě, abych jim 
pomohla zničit jiné duše. Tyto duše, říkají mi, si zasluhují Boží trest. Prosí-li mě, aby můj Syn 
vynesl soud nad takovými dušemi kvůli nenávisti spočívající v jejich srdcích, jejich modlitby 
nebudou nikdy vyslyšeny. Jak můžete milovat mě, uctívat mého Syna a přísahat věrnost 
Pravdě, když nenávidíte ostatní? Ach, jak lstivý je Zlý, když hltá svaté duše, které dovolily 
pýše odvést svou pozornost. Jakmile pýcha sevře duši, ta okamžitě ztrácí své světlo. Čím 
temnější se stává, tím dále se vzdaluje od Božího Světla. 

Prosíte-li mě, abych zakročila ve váš prospěch u mého Syna, musíte vždy ke mně přijít 
s plností lásky v srdci. Nesmíte nikdy zatracovat jiné, prosíte-li Boha o požehnání, protože 
se Mu to hnusí. Nenávist nemá místo v nebi. 

Přicházejte ke Mně, drahé děti, jen s láskou v srdci pro své nepřátele a všechny vaše 
modlitby budou vyslyšeny podle svaté Boží vůle. 

Vaše milovaná Matka 
Matka Spásy 
 
1132. Můj dům bude zneužit k uctívání pohanských bohů na znamení úcty a světu 
se oznámí, že je to tak spravedlivé 



Neděle, 18. května 2014 v 19:15 
 
Má vroucně milovaná dcero, všechna proroctví, která jste dostali, se nyní začnou vylévat – 
zprvu po kapkách, až se všechna budou řinout jako voda tryskající z kohoutku. Brzy budete 
svědky mimořádných událostí, skutků a jednání spojených s mou církví na zemi. Ti, kdo činí 
znevažující prohlášení o mém svatém Slovu, zmlknou, tak budou ohromeni příštími 
událostmi. 

Vše, co pochází ode Mne, pochází od mého Otce. Určuje-li můj Otec podrobnosti budoucích 
událostí, jako část své mise k záchraně duší, buďte si jisti, že se stanou. Jak započne v mé 
církvi nová éra zásadních reforem, bude přijato mnoho nekřesťanských skupin.  A i když Já 
vítám všechny duše, nikdy nedovolím, aby mé Slovo, na němž byla zbudována má církev, 
bylo odstrčeno stranou. Ti, kdo Mě nepřijímají, protože nevěří v toho, kdo Já jsem, budou 
přivítáni do mého domu. Dostane se jim všemožné pohostinnosti, velice úslužného jednání, 
obdarování dary, a přesto odmítnou uznat svého hostitele. Postupem času bude můj dům 
zneužit k uctívání pohanských bohů na znamení úcty a světu se oznámí, že je to tak 
spravedlivé. Křesťanům se navykládá, že Bůh by od nich očekával přijetí nevěřících do církve. 
Určité praktiky k Mému uctívání se budou muset přizpůsobit, aby tyto návštěvníky neurážely. 
Brzy můj dům už nebude patřit Mně, neboť o mém pravém svatém Slovu se tam bude mluvit 
jen málo. 

Nová slova, o kterých vám řeknou, že pocházejí z mých úst, budou použita mou církví na 
zemi k vítání cizinců v mém domě. A zatímco budu tiše sedět v koutě, budou v mém domě 
šílet. Odstraní cennosti a všechny symboly, které jsou spojovány se Mnou, mou milovanou 
Matkou a zastaveními Křížové cesty. Můj dům bude obrán o vše, co je Mi drahé a podvodníci 
se usídlí uvnitř. Stane se místem podivných vzpomínkových obřadů, nových a neobvyklých 
modliteb a nová kniha nahradí dosavadní. To bude pokračovat, dokud nebudu donucen 
opustit můj dům, protože se stane nevhodným pro mou svatou přítomnost. Pokud jde o 
všechny moje nevinné následovníky – uvidí jen to, o čem si budou myslet, že je pokusem 
modernizovat katolické náboženství. 

Brzy už nebudu mít klíč k mému domu, neboť ten také seberou. Pak učiním svůj domov jen 
v srdcích mých věrných posvěcených služebníků, mých milovaných následovníků a těch, 
jejichž srdce Mi budou otevřena. Můj dům je váš. Můj dům je pro všechny. Ale vítám-li 
pohany ve svém domě, nedává jim to právo nutit Boží děti přijímat jejich zvyky, nebo dovolit, 
aby se jejich obřady uskutečňovaly v domě Pána. 

Nesmíte nikdy dovolit, aby vaše víra byla takto zneužita nebo ohrožena, abyste nechali 
pohany poskvrnit můj dům. 

Váš Ježíš 

1133. Satan je největší metlou pro lidskou rasu a jeho nákaza je smrtící 
Úterý, 20. května 2014 v 11:14 
 
Má vroucně milovaná dcero, člověk, který nevěří ve zlo, nevěří v hřích. Ten, kdo prohlašuje, 
že zlo je v mysli toho, kdo se na ně dívá, je schopen přijmout zlo ve všech jeho podobách 
a nakonec se k němu stane imunní. 

Je-li zlo ignorováno, pak Satan vyhrál velké vítězství, neboť král lží učiní všechno, aby zlo 
zamaskoval, a dělá to obvykle pod záminkou podporování tolerance ve společnosti. Jsou-li 
lidskou inteligencí na omluvu zla použity jako argumenty všechny rozumové důvody, tyto 
duše, provinilé šířením takových nepravd, se stanou prvořadým cílem Zlého. 



Jakmile mu duše dovolí vstoupit, velký podvodník přesvědčí svou kořist, že jedná v dobré 
víře a pro dobro světa, ospravedlní-li zlé činy proti Bohu. Zlý vytvořil takový klam, že mnozí 
lidé, kteří už nevěří v Satana, nebo ve zlo, které rozšířil po celém světě, nedokážou poznat 
rozdíl mezi tím, co je dobré a co zlé. Tito lidé budou argumentovat a uvádět každý racionální 
názor k podpoře nemravnosti ve všech jejích podobách. Potom člověk, který se odváží 
morálku bránit, bude jimi démonizován. Takové jsou způsoby lidstva v dnešním světě. Je-li 
odmítána existence zla, pak je popírána existence Satana. Tehdy král lží a všichni moji 
nepřátelé získávají sílu a jeho ochotné oběti, jednající jako jeho hlásné trouby, se stávají 
imunní k Božím milostem. 

Je-li Satan odmítán mou církví na zemi, pak se dá jen velmi málo udělat pro ty, kdo jsou 
skutečně infikováni Zlým. Až moje církev popře existenci šelmy, nebo věčné propasti, do 
které ona a její padlí andělé byli uvrženi, pak budete vědět, že se Božím dětem už neříká 
Pravda. 

Pokud lidé nevědí o nebezpečích, která Satan způsobuje duším, pak se nedokážou vyzbrojit 
proti takovému zlu. Když se to stane, pravdivé Boží učení už není přijímáno jako takové, čím 
je. 

V mém království se čas nemění. Satan je největší metlou pro lidskou rasu a jeho nákaza je 
smrtící. Tak obezřelý, aby se schoval, je mistrem klamu, protože vždy bude vydávat dobro za 
zlo a zlo za dobro. Jen ti, jejichž oči jsou opravdu otevřené Bohu, porozumí hrozbě, jakou 
představuje pro záchranu světa. 

Váš Ježíš 

1134. Skupiny, které budou prosazovat kacířství proti Bibli svaté, budou 
vyhledávat ty, kdo zůstanou pevní ve víře 
Středa, 21. května 2014 v 20:40 
 
Má vroucně milovaná dcero, můj Otec touží, aby si všechny jeho děti projevovaly vzájemnou 
lásku a dobročinnost. Hřích, jako přímý následek pýchy, se šíří tak rychle, že zamoření, 
zejména mezi těmi, kdo prohlašují, že jsou křesťané, si vyžádalo mnoho duší, které byly 
kdysi blízko mému Nejsvětějšímu Srdci. 
 
Satan a každý démon, kterého poslal ničit lidstvo, vytvořili ve světě mnoho rozdělení. 
Pokoušejí se přivést národy a společenství do vzájemných sporů. Teroristické útoky se budou 
rozmáhat, ale nejdůležitější znamení bude v podobě pronásledování křesťanů. Křesťané 
budou ponižováni, jako nikdy dříve – jejich právo na náboženskou svobodu bude omezeno 
a jejich právo zůstat věrnými Slovu bude porušováno – jak tomu bude nyní. 

Křesťané se stanou nejen cílem mých nepřátel, ale obrátí se také proti sobě. Skupiny, které 
budou prosazovat kacířství proti Bibli svaté, budou vyhledávat ty, kdo zůstanou pevní ve víře. 
Budou je veřejně kritizovat, zesměšňovat jejich věrnost Pravdě a vyhledávat každého mého 
posvěceného služebníka, který se odváží napadnout jejich zradu na Mně, Ježíši Kristu. 

Zlý se Mnou bojuje v tomto čase se strašnou zuřivostí, protože ví, že můj čas již téměř 
nadešel. Uvědomujte si a vnímejte každou podobu pronásledování proti vám, jako 
křesťanům, pravým vizionářům, prorokům, nebo posvěceným služebníkům, čím vlastně je. 
Vulgárním a odporným útokem na Mne, vašeho milovaného Ježíše Krista. Nezapomeňte, moji 
milovaní následovníci, pro vaši lásku ke Mně nesmíte ustoupit pronásledování. Modlete se za 
ubohé duše, které svolily k výronu zla ze svých úst. Buďte trpěliví a klidní, až budete svědky 
pronásledování křesťanů, neboť jen mé božství je věčné. Zlé skutky, jednání, nebo bludařství 
vedené proti Mně se rozplynou v okamžiku. A jen ti, kdo jsou Mi věrní, najdou pokoj a spásu. 



Modlete se za vaše pronásledovatele a mučitele, neboť budete-li tak jednat, oslabíte moc 
Zlého. 

Váš Ježíš 

1135. Matka Spásy: Jako křesťané se musíte připravit k boji za svou víru 
Čtvrtek, 22. května 2014 v 15:26 
 
Mé drahé dítě, utrpení, které můj Syn snáší kvůli hříchům lidí, se v tomto čase zesiluje. 
Nenávist k Němu a k jeho nejsvětějšímu Slovu – jak je obsaženo v Bibli svaté – se projevuje 
v srdcích mnoha lidí, a to včetně falešných náboženství, kde neuznávají Trojjediného Boha, 
stejně jako těch, kdo předstírají, že jsou křesťané. 

Každý spáchaný hřích zraňuje mého Syna a každý smrtelný hřích cítí jako krutou ránu 
zasazenou jeho Tělu. Za každý spáchaný kacířský čin jako by byl vražen další trn do koruny 
bolesti, kterou již trpí. Tak jak utrpení mého Syna poroste v době, kdy bude popřen každý 
hřích proti Bohu, tak také poroste i utrpení pravých křesťanů. 

Přestože je utrpení strašná věc a bolest těch, co hájí jeho Slovo, je nesnesitelná, může být 
také cestou k většímu sblížení s mým Synem. Přijmete-li utrpení jako požehnání, spíše než je 
vnímat jako prokletí, pochopíte, jak je můj Syn používá, aby porazil moc Zlého. Přijmete-li 
bolest urážek a výsměchu, které můžete vždy očekávat, kráčíte-li v jednotě s mým Synem, 
dostanete mnoho milostí. Taková bolest vás nejen posílí, ale můj Syn vám odhalí svůj soucit 
k ostatním, jejichž hříchy On může smýt díky vaší oběti za Něho. 

Tak mnoho lidí si neuvědomuje, že když rozvíjíte důvěrnost s mým Synem a když On přebývá 
v jistých duších, způsobí to bolest těm, kdo svolí k přijetí jeho kříže. Můj Syn se může 
skutečně pohroužit jen do duší, které jsou Mu otevřené a které jsou bez pýchy, zloby 
a sebelásky. Ale jakmile se v takových duších plně usídlí, Světlo jeho přítomnosti pocítí 
mnozí, s nimiž přijdou do styku. Přitáhnou ostatní, aby se stali stoupenci mého Syna. Stanou 
se také cílem pro Zlého, jenž bude tvrdě bojovat, aby je odtáhl od mého Syna. Nedokáže-li 
Zlý svést tyto duše, jeho boj proti nim se stane ještě zuřivějším a zamoří ostatní, aby na ně 
zaútočili, uráželi a pomlouvali je. 

Je důležité, aby všichni křesťané zůstali bdělí k plánům Satana, připraveným k pohlcení duší 
těch, kdo milují mého Syna a slouží Mu. Po těchto duších dychtí více, než po všech jiných 
a nebude spokojen, dokud nepodlehnou jeho pokušením. 

Jako křesťané se musíte připravit k boji za svou víru, protože vše, co je vašemu srdci drahé, 
vám bude, vrstva po vrstvě, odňato. Musíte vyhledávat svátost smíření jako nikdy dříve, 
protože bez ní zjistíte, že je nemožné vydržet zamoření, které bude v tomto čase použito ve 
světě proti křesťanství. 

Drahé děti, připomínejte si vše, co vás učil můj Syn, protože jeho Slovo bude napadáno až 
k nepoznání. Přicházejte a proste mě, svou milovanou Matku, Matku Spásy, abych orodovala 
za každého z vás, abyste dokázali zůstat věrní Pravdě tím, že se budete modlit tuto modlitbu 
za obranu své víry. 

Modlitba modlitební kampaně (151): 

Za obranu víry 

"Ó, Matko Boží, Neposkvrněné Srdce Mariino, Matko Spásy, oroduj, abychom zůstali vždy 
věrnými pravému Božímu Slovu. Připrav nás bránit víru, držet se Pravdy a odmítat kacířství. 



Ochraňuj všechny své děti v čase útrap a dej každému z nás milosti k odvaze, až budeme 
vyzváni odmítnout Pravdu a zřeknout se tvého Syna. 

Pros za nás, svatá Matko Boží, abychom Božím zásahem zůstali křesťany podle svatého 
Božího Slova. Amen." 

Budete-li se modlit tuto modlitbu modlitební kampaně, budete všichni požehnáni velkou 
odvahou. Jděte v pokoji, mé děti, milovat a sloužit mému Synu, Ježíši Kristu. 

Vaše milovaná Matka 
Matka Spásy 
 
1136. Nemusíte rozumět Božím cestám - musíte je prostě přijmout 
Pátek, 23. května 2014 v 18:00 
 
Má vroucně milovaná dcero, přijďte všichni, kdo Mě milujete a přineste Mi svou lásku, neboť 
velmi potřebuji útěchu. Já jsem váš Ježíš, Syn člověka, Spasitel světa, a přesto pláču. Každou 
milost odkázanou člověku Mi nevděčné duše hodí zpět. Mé šlechetné a štědré srdce je 
otevřeno, abych vás mohl přitáhnout všechny ke Mně, ale vy se odvracíte. Dokonce i ti, kdo 
Mě milují, Mi nevěnují svůj čas. Místo abyste hovořili ke Mně, mluvíte s ostatními o Mně. Příliš 
mnoho diskusí o tajemství Božích plánů a o tom, co má přijít, může způsobit rozptýlení 
a zmatek. Příliš mnoho analýz a takzvaných inteligentních debat vás ode Mne odvádí. 

Nemusíte rozumět Božím cestám – musíte je prostě přijmout. Nikdy jsem vás nežádal, abyste 
rozuměli tajemství mého božství, protože duše, které Mě skutečně milují, Mě budou milovat 
kvůli tomu, kdo Já jsem, a ne proto, co přináším. Nebudou hledat slávu pro sebe samé. 
Nebudou rozvíjet svou spiritualitu, jen aby získaly opěrný bod v mém království. Nikdy 
nepoužijí vychloubačně svou znalost o Mně, aby získaly body. Duše, které budou přebývat ve 
Mně, jsou duše, které nežádají nic než to, co je dobré pro ně a duše ostatních. 

Když říkáte, že Mě zastupujete, nebudete mluvit a pokřikovat o tom, jak říkáte, že Mě znáte. 
Musíte jen projevit lásku ostatním a následovat mé učení s duší zbavenou pýchy. A tak jste-li 
skutečně moji, strávíte méně času pokusy definovat to, co jsem vám řekl, co jsem vás učil 
a co jsem slíbil. Prosím vás, abyste přicházeli ke Mně a trávili více času v tiché kontemplaci 
se Mnou. Budete-li  tak činit, odhalím se vám jasněji a ve svém srdci poznáte, co skutečně 
znamená opravdově Mi sloužit. 

Váš Ježíš 

1137. Až pohanství sevře mou církev, bude to znamenat poslední kapitolu  
Sobota, 24. května 2014 v 21:20 
 
Má vroucně milovaná dcero, hlavním důvodem, že dnes tak mnoho lidí, zejména mladých Mě 
nechce znát, je jejich naprostá sebestřednost. Posedlost sebou samým a přání uspokojovat 
jen sebe a své vlastní touhy měly za následek, že chybí opravdová vzájemná láska a že 
v takových duších je přítomno jen málo laskavosti. Když se odloučí od ostatních ve svém úsilí 
o seberealizaci, nemohou milovat svého bližního. Nemilují-li svého bližního, nemohou milovat 
Mě. 
Oddělení od Boha nebylo nikdy tak rozšířené. S málem lásky v srdci, zlo v nich nachází dobré 
prostředí k zakořenění. Jakmile je zlo usazeno v duši, jež se stává snadnou kořistí, naroste 
a rychle se rozšíří. Čím více se rozšíří, tím méně lásky bude v takových duších a pronikne jimi 
nenávist k druhým. Brzy nenávist, žárlivost, závist, lakota a chamtivost se stanou společnými 
rysy, které spojují moderní společnost, až se nakonec sloučí do té míry, že duše nebudou 
vnímavé k ničemu. Prázdnota ducha vede k velkému nebezpečí, neboť Zlý je inteligentní 



a v této fázi zneužije duše, aby vedly válku proti Boží přítomnosti ve světě. Až se svět stane 
posedlý sám sebou a bude se domáhat všemožných práv, což se bude zdát důležitější, než 
velkoryse dávat sám sebe – pak z toho nemůže vzejít nic dobrého. 

Když Lucifer neuposlechl mého Otce, byla to pýcha, která vedla k jeho pádu. Pýcha 
a sebeláska, kde vše ostatní je až na druhém místě, povede ke konečnému pádu lidské rasy. 
Neposlušnost k Bohu se v tomto čase rozmáhá. Jeho Přikázání, jak vidět, se dbá tak málo, že 
člověk nebude poslušen ani jednoho z deseti Přikázání. Až bude přestoupeno První přikázání 
mou církví na zemi – poslední bašta mého Otce pro jeho děti – svět bude svědkem 
nejhoršího trestu od potopy. 

Až pohanství sevře mou církev, bude to znamenat poslední kapitolu. 

Když děti Boha milují samy sebe a vypínají se před Ním, pláče hořkými slzami. Ale až bude 
v srdcích všech nahrazen pohanstvím a falešným bohem, jeho hněv nebude mít obdoby. 

Váš Ježíš 

1138. Bůh Otec: Modlitba Kréda, vyznávající, kdo Já jsem, se změní 
Pondělí, 26. května 2014 v 16:22 
 
Má nejdražší dcero, přijde čas, kdy modlitba Kréda, která vyznává, kdo Já jsem, se změní 
a místo Mne bude uctívat falešné bohy. 

Až bude zaváděno celosvětové náboženství, bude to činěno opatrně, aby se nevyvolal dojem, 
že Já, Věčný Otec, už nejsem uctíván. Nebudu-li již uctíván, pak se tato nová modlitba stane 
ohavností a nikdy se ji nesmí modlit Mé děti, pokud chtějí zůstat se Mnou a touží po věčném 
životě. Je daleko lepší, když zůstanete zticha, než vyslovit jediné slovo rouhání, které bude 
zavedeno všude, do všech církví, které uctívají Mě, vašeho Otce a přijímají mého Syna, Ježíše 
Krista, vašeho Spasitele. 

Slova, mající v úctě mé jméno a jméno mého Syna, budou překroucena a výrazy, které se 
vztahují na mého Syna, zahrnou takové pojmy, jako "Ježíš světla". Tato nová modlitba bude 
klást důraz na nadřazenost člověka, na jeho odpovědnost za zajištění prospěchu jeho bratra 
a přijímat všechna náboženství uctívající Boha, jakoby šlo o jediné. Všechny zmínky o mém 
Synu, zamýšlené k jeho uctění, budou nahrazeny tímto novým titulem, který Mu dají. Světu 
řeknou, aby uctíval krásu země, zázraky světa stvořeného Bohem, který je jeden pro všechny 
a který přijímá všechny způsoby uctívání. Bude to čas, kdy se svět spojí v jediném světovém 
pohanském náboženství. Protože velmi mnoho náboženských výrazů zaplní tuto novou víru, 
budou ti, kdo jsou požehnáni darem rozlišení, potřebovat opravdu pochopit, co se děje. 

Jak marné bude jejich úsilí, protože ti, kdo na mé děti přivodí tuto temnotu, budou trpět za 
odmítnutí svého Stvořitele. A až tato modlitba získá důvěru, přijde další ohavnost – uvedení 
přepsaného Slova, jež nepřinese nic než shnilé ovoce. 

Časem bude vytvořen zvláštní symbol, jenž bude představovat nového, člověkem 
vytvořeného boha, takže těm, kdo budou vyzváni jej nosit, bude připadat, že dělají dobrou 
věc projevem vzájemné solidarity. Budou vám vykládat, že všechny tyto věci jsou pro dobro 
všech, kde vaší první povinností je usilovat o zdokonalení člověka. To je důležité, řeknou 
vám, ještě než předstoupíte před Boží tvář. Nemůžete plnit Boží vůli, nehledáte-li 
spravedlnost k osvobození lidstva z otroctví náboženského pronásledování, bídy a válek. 

Důraz bude kladen na všechny Mnou stvořené věci – Zemi, národy, lidi i politické vůdce. 
Řeknou vám, že pro lepší službu Bohu budou všichni spojení jako jeden. Komu však budou 
zcela a ve všem sloužit, bude král lží, jenž to všechno přivodí. A zatímco svět bude tleskat 



těmto novým, zdánlivě novátorským krokům v celosvětových záležitostech, lidstvu bude 
vnuceno pohanství. Pohanství s sebou přinese děsivou temnotu duše. Potom za všechno, co 
bude zaměřeno proti Mně, jim vrátím stejné ohavnosti – zemi, po níž chodí, vodě, kterou pijí, 
horám, po kterých lezou, mořím, které přeplouvají a dešti, který živí jejich úrodu. 

Bitva mezi mocnými, pyšnými a zlými lidmi a Mnou, jejich Věčným Otcem, Stvořitelem, bude 
těžký boj. 

Váš Věčný Otec 
Bůh Nejvyšší 
 
1139. Budete právě tak vinni jako ti, kdo byli zodpovědní za to, že Mě předali 
mým katům 
Středa, 28. května 2014 v 08:40 
 
Má vroucně milovaná dcero, můj slib, že přijdu znovu, se naplní. Nic nemůže zabránit mému 
Druhému příchodu, ale přesto ti, kteří vědí, kdo Já jsem a kteří pracují pro moji odplatu 
s otevřeným a ochotným srdcem, věří, že mohou ničit duše před tímto Velkým dnem. 

Vy, moji nepřátelé, vězte toto: Znám vás. Dokážu vidět vaše duše. Mohu vidět, jaké zlo sídlí 
ve vašich srdcích. Umím také vidět dobrotu, která spolu s ním ve vás spočívá. Vyslechněte 
Mě, protože vám odhaluji Pravdu o tom, co má přijít. 

Jestliže Mě milujete, budete přesvědčováni, abyste to nedělali. 

Jestliže věříte v mé učení, budete vyzváni, abyste věřili v novou falešnou náhražku. 

Jestliže věříte, že k vám promlouvám skrze tato poselství, budete přesvědčováni Zlým, že 
tato slova nepocházejí ode Mne. Budete proto pokoušeni, abyste Mě zradili, a budete to dělat 
pronásledováním mých služebníků, kteří podporují tuto misi. Stanete se zrádci této mise, 
a jako takoví, budete stejně tak vinni, jako ti, kdo byli zodpovědní za to, že Mě předali mým 
katům. 

Pokud Mi nenasloucháte, pak je to vaše věc a Já vás nepoženu k odpovědnosti, neboť vám 
nebudu nikdy vnucovat svou vůli. Je daleko lepší, když Mě ignorujete a následujete mé 
učení, než abyste působili utrpení jiným. 

Teď, když mé plány k záchraně miliard duší začaly, vězte, že se povznesu nad vůli lidí, kteří 
Mi odporují.  Nic – žádná slova – žádná jednání – žádné skutky – žádná zloba jakéhokoliv 
druhu – Mě nemůže zastavit v mém úsilí zachránit lidstvo. Ti, kdo stojí Bohu v cestě, budou 
bezmocní a nakonec přede Mnou v žalu padnou tváří k zemi v den, kdy přijdu soudit. 

Váš Ježíš 

1140. Když Mě člověk zrazuje, hřeší proti Mně 
Čtvrtek, 29. května 2014 v 00:45 
 
Má vroucně milovaná dcero, když ke Mně přišli moji apoštolové s pláčem a slzami marnosti 
pro způsob, jak krutě s nimi bylo zacházeno pro mé jméno, řekl jsem jim: 

Nikdy se neobávejte odmítnutí pro mé jméno. 

Nikdy se neděste skučení Zlého, jenž vříská ústy těch, co mu slouží. 



Nikdy nemějte strach, jste-li hnáni k odpovědnosti pro mé jméno. Ale když vás zrazují vaši 
blízcí, vězte, že jsem to Já, koho uhodili do tváře. 

Když Mě člověk zrazuje, hřeší proti Mně. Když zrazuje Boží proroky, zrazuje Trojjediného 
Boha a bude za to velmi trpět. 

Je-li zásah Trojjediného Boha odmítnut dušemi vzdorujícími největší nebeské moci, budou 
muset vytrpět ve svém svědomí zmatení. Toto zmatení je nikdy neopustí, dokud nesmíří své 
duše se Mnou, svým Ježíšem. Odmítat Mne, vědí-li duše, že jsem to Já, kdo mluví, je 
politováníhodné. Ale vzdorovat Trojjedinému Bohu vměšováním se do Božího zásahu, do 
jeho úkolu zachraňovat duše, bude mít za následek rychlý trest od mého Otce. 

Lidé se mohou posmívat, zpochybňovat a analyzovat mé Slovo, jak je nyní dáváno, ale 
opováží-li se pokoušet se Mi bránit v záchraně duší tím, že zklamou moji důvěru a postaví se 
proti mému milosrdenství, pak ani jim žádné milosrdenství nebude projeveno. 

Váš Ježíš 

1141. Má láska nikdy neuvadne, nikdy neochabne, nikdy nevyhasne. Byť jste 
provedli cokoliv.  
Sobota, 31. května 2014 v 08:20 
 
Má vroucně milovaná dcero, má láska plane jako výheň pro každého jednoho z vás. 
Rozohnila se ještě více kvůli zlému vlivu, kterému bylo lidstvo vystaveno. Každý druh klamu 
zatemňuje duše v tomto čase dějin vlivem ďábla ve světě, protože poslední bitva o duše 
pokračuje. 

Každý muž, žena i dítě starší sedmi let budou usilovat o rozlišování dobra a zla. Mnozí budou 
omlouvat bezbožné skutky a budou říkat, že mají právo tak jednat. Ti, kdo mají a považují za 
dobrá zlá slova, skutky a jednání, zasazená do svých srdcí podvodníkem, nebudou cítit žádný 
pocit viny. 

Každá duše, bez ohledu na její vyznání, rasu, barvu, nebo postavení, bude zmateně bloumat 
o tom, co je správné před Bohem i o čem se tvrdí, že je špatné. A zatímco zástupy budou 
v omylu tleskat všelijak maskovanému hříchu, v srdci těch, co Mě zradí, nebude ani špetka 
radosti. Ti, kdo se neodchýlí od Pravdy všeho, co pochází ode Mne, budou démonizováni. Ale 
budou-li trávit čas v mé společnosti, nebude jim na tom záležet, protože Já jim dám vnitřní 
pokoj, jenž bude neotřesitelný. 

Slibuji vám všem, včetně těch, kdo jsou slabí a podlehnou lžím vsazených do nich Satanem, 
že se vás nikdy nevzdám. Přiblížím se k vám, naplním vás svou láskou, kdykoliv Mi umožníte 
přitáhnout vás k sobě. Má láska nikdy neuvadne, nikdy neochabne, nikdy nevyhasne. Byť 
jste provedli cokoliv.  

 Ale buďte si vědomi, že je to vaše duše, která je hlavní cenou  a Zlý nikdy nepoleví ve svém 
úsilí nad vámi zvítězit. 

Má láska je tak mocná, že i když Mě zradíte, postarám se, abyste si ve svém svědomí byli 
vědomi svého omylu. Proto budete vnímat pocit ztráty, kdykoliv jste ve jménu spravedlnosti 
učinili něco, o čem ve svém srdci víte, že je špatné – nepocítíte nic, než zármutek. Tehdy 
musíte volat ke Mně, svému Ježíši, touto modlitbou o pomoc ve své hodině bezmoci. 

Modlitba modlitební kampaně (152): 

Pomoz mi v mé hodině bezmoci 



"Drahý Ježíši, pomoz mi v mé hodině bezmoci. 

Osvoboď mě od hříchu a otevři mé oči, srdce a duši poznání ďáblových lží a jeho hříšných 
způsobů. 

Naplň mě svou láskou, když v srdci cítím nenávist. 

Naplň mě svým pokojem, když cítím žal. 

Naplň mě svou silou, když jsem slabý. 

Vysvoboď mě z vězení, ve kterém se nalézám, abych byl volný a v bezpečí ve tvé svaté 
náruči. Amen." 

Má láska je věčná. I vaše duše je věčná. Mé království je věčné a takové je i království Zlého. 

Jste-li vinni strašným hříchem, musíte každou vteřinu bojovat, abyste se dostali z nebezpečí 
a stále usilovat zůstat Mi věrni. Nejlehčí cestou, jak to udělat, je vzájemně se milovat, jako Já 
miluji vás. Cokoliv vás vzdálí od lásky k druhým, nepochází ode Mne. 

Váš Ježíš 

1142. Matka Spásy: Tento dar ochrany pro mé děti byl nařízen mým milovaným 
Otcem 
Sobota, 31. května 2014 v 16:20 
 
Mé drahé dítě, chci vyzvat rodiče dětí a mladých lidí po celém světě, aby je zasvětili mému 
Neposkvrněnému Srdci. 

Můj drahý Syn, Ježíš Kristus, to po mě žádá, aby je pokryl svou vzácnou Krví a uchoval je tak 
v bezpečí. Po vás chce, drahé děti, abyste to udělali, protože jim udělí velké milosti. Tento 
dar ochrany pro děti byl nařízen mým milovaným Otcem. Prostřednictvím svého Syna, Ježíše 
Krista, slibuje velké milosti a tyto děti, které mi budou předány, budou chráněny před vlivem 
ducha zla. 

Můj Syn učiní vše potřebné k sjednocení všech rodin v jeho Novém ráji a zasvěcením vašich 
dětí mně, Matce Spásy, bude dána velká ochrana každé rodině, která mi jmenovitě nabídne 
své děti. 

Moje láska k Božím dětem je mimořádná, neboť jsem Matkou všech Božích dětí. Skrze 
zasvěcení mně, Matce Spásy, budou duše zachráněny milosrdenstvím mého Syna. Tyto duše 
nebudou pokoušeny klamem, který přinese světu antikrist. 

Tuto modlitbu se musíte modlit jednou týdně před mým obrazem, obrazem své Matky 
a přežehnat se předtím svěcenou vodou. 

Modlitba modlitební kampaně (153): 

Dar ochrany pro děti 

"Ó, Matko Boží, Matko Spásy, 

prosím tě, posvěť duše těchto dětí (jmenujte je zde...) a předej je svému milovanému Synu. 

Oroduj, aby Ježíš, mocí své vzácné Krve, pokryl a ochránil tyto dušičky veškerou ochranou 
před zlem. 



Prosím tě, drahá Matko, o ochranu mé rodiny v časech velkých obtíží, a aby tvůj Syn přihlédl 
příznivě k mojí prosbě o spojení mé rodiny v jednotě s Kristem a udělil nám věčnou spásu. 
Amen." 

Jděte a buďte vděční za lásku, kterou má Bůh ke svým dětem. Velká milost a požehnání 
budou uděleny každému dítěti a mladé osobě, jejichž jména mi předáte k zasvěcení mému 
Synu. 

Vaše milovaná Matka 
Matka Spásy 
 
1143. Slíbil jsem svému Otci, že půjdu pro každou duši, za niž jsem obětoval svůj 
život. A to udělám. 
Úterý, 3. června 2014 v 18:22 
 
Má vroucně milovaná dcero, mým úmyslem je přivést k obrácení každý národ světa a to 
rychle. Má láska k vám všem je tak velká, že dokonce i v případech, kde vládne zmatek 
v srdci těch, kteří Mě neznají, zasáhnu způsoby, lidstvu dosud neznámými. 

Můj pokoj se dostane každé duši, která vidí světlo Pravdy. Má láska jim přinese klid ducha, 
jaký duše dosud skutečně nepoznaly. Duch Pravdy bude mým darem světu a lidem, kteří Mě 
neuznávají. Teprve potom může být člověk otevřen Božímu zásahu, z příkazu mého 
milovaného Otce, aby mohl obejmout každé své dítě. 

Lásku Boha brzy zakusí vyprahlé duše – duše, zůstávající nepoddajně uzavřené vlivu Ducha 
Svatého. Plamen Ducha Svatého pronikne jejich srdce jako meč a vylije na ně vrozené 
pochopení toho, jak drahá je každá duše v očích Boha.  

Duch Pravdy probudí duše těch, kdo Mě popírají, opovrhují těmi, kdo věří ve Mne a ty, kdo 
jsou přesvědčeni o své vlastní neporazitelnosti. Dotkne se srdcí nadutých, pyšných, 
arogantních, stejně jako nevědomých, zatvrzelých hříšníků, majících v srdci nenávist, stejně 
jako prostých. Ani jeden z vás nebude vyloučen z tohoto velkého zázraku. Slíbil jsem svému 
Otci, že půjdu pro každou duší, za niž jsem obětoval svůj život. A to udělám. K čemu by byla 
dobrá moje smrt, kdyby to znamenalo, že i jen jediný hříšník nemohl být zachráněn? Přijdu 
brzy připravit vás všechny na mou spásu. Radujte se, neboť můj čas je blízko. 

Jděte, moji milovaní následovníci a zůstaňte v lásce, naději a v očekávání mého velkého 
milosrdenství. Splním svůj slib každému z vás a vy budete sklízet plody mého království, 
přijmete-li s pokorou mé velké vylití lásky. 

Váš Ježíš 

1144. Matka Spásy: Svátek Matky Spásy bude posledním dnem, věnovaným mně, 
Matce Boží  
Středa, 4. června 2014 v 14:13 
 
Mé drahé dítě, spása může být odkázána mým Synem, Ježíšem Kristem, jen duším, které 
přijmou jeho božské milosrdenství. 

Avšak Medailon spásy je výjimečný dar z nebe, daný světu z velké lásky, kterou má můj Syn 
ke všem Božím dětem. Skrze moci dané mi na příkaz Věčného Otce, bude tento Medailon 
zodpovědný za spásu miliard duší. To je učiněno možným proto, že jakmile duše přijme tento 
Medailon s otevřeným srdcem, způsobí obrácení. 



Byla ustanovena moje úloha Spoluvykupitelky na podporu mého Syna v jeho velkém plánu 
všechny sjednotit a přinést jim věčný život. Jako Matce Spásy, všechna moc mi daná 
k rozdrcení hlavy hada způsobí, že jeho moc se rychle zmenší. Proto Zlý z pohrdání tímto 
Medailonkem využije každou napadenou duši k pokřikování sprostot a boji proti němu. 
Musíte neustále ignorovat ducha zla a modlit se v příštích letech ke mně, své milované 
Matce, v tento mimořádný den o zvláštní milosti. Vyhlašuji tento den, 4. červen 2014, 
svátkem Matky Spásy. V tento den, budete-li se modlit tuto modlitbu, se budu přimlouvat 
za všechny duše o dar spásy, zejména pro ty, které jsou ve velké duševní temnotě. 

Modlitba modlitební kampaně (154): 

Modlitba dne svátku Matky Spásy 

"Ó, Matko Spásy, kladu dnes před tebe, v tento den 4. června, v den svátku Matky Spásy, 
tyto duše (vyjmenujte je). 

Prosím, dej mně a všem kdo tě ctí, drahá Matko, i těm, co rozšiřují Medailon spásy, veškerou 
ochranu před Zlým a všemi, kdo odmítají milosrdenství tvého milovaného Syna, Ježíše Krista 
a všechny dary, které odkazuje lidstvu. 

Pros za nás, drahá Matko, aby všem duším byl udělen dar věčné spásy. Amen." 

Děti, mějte na paměti, co jsem vám řekla – vždy volejte ke mně, vaší Matce, abych vám 
přišla na pomoc v časech velké nouze. Budu se za vás vždy přimlouvat, abych vám ve všech 
časech přinesla pokoj a útěchu ve vaší snaze přiblížit se mému Synu. 

Dnešní den, svátek Matky Spásy, bude posledním dnem, věnovaným Mně, Matce Boží. 
Radujte se, neboť všichni andělé a svatí se v tomto čase spojují kvůli duším, které budou 
nyní chráněny před Zlým a jejichž osud bude záviset na mém Synu. 

Vaše milovaná Matka 
Matka Spásy 
 
1145. Matka Spásy: Číslice jedna bude použita jako symbol v nové knize 
Pátek, 6. června 2014 v 23:15 
 
Mé drahé dítě, svět  bude brzy nepřáteli mého Syna obdarován bezbožnou knihou, která 
bude mít na svém obalu plasticky tvarovanou číslici jedna v červené a černé s hlavou kozla 
skrytou v grafické úpravě. 

Vám, co z toho nebudete moudří: Tato kniha bude vyhlášena jako důležitá publikace, která 
má sjednotit svět. Bude brána jako nejvýznamnější zdroj v úsilí o jednotu světa a bude 
povzbuzovat všechny, kdo ji budou číst, k přizpůsobení novému způsobu myšlení, novému 
chápání sebedůvěry, vlídnosti k sobě samému, aby se mohli spojit jako jeden s dalšími, kteří 
jdou touto cestou k vlastní slávě. Tato kniha se stane učením ke sjednocení všech národů, 
všech náboženství, všech politik, všech pravidel a ekonomických názorů. Bude použita 
k vytvoření nové, jednotné světové společnosti, zbavené náboženství, která uctívají mého 
Syna, Ježíše Krista. Bude částí školních osnov a všechny vlády budou vyzvány, aby upravily 
svou filozofii, jako část ústavy svých zemí. 

Číslice jedna bude použita jako symbol v nové knize a lidé budou nosit odznaky, aby dali 
najevo svou příslušnost k této jednotné, světové alianci. Vše bude připraveno, aby až 
povstane antikrist, bylo na knihu pohlíženo tak, že bude mít jistou úlohu v jeho diktatuře. 



Kniha bude schvalovat každé falešné učení, každou lež v očích Boha, nepravdy 
a nebezpečnou filozofii, která uvede všechny, kdo přijímají její náplň, do smrtelného omylu. 
Tím bude schopnost lidí rozlišit dobro od zla oslabena. Jejich morálka bude zpochybněna 
a pohanství, maskované jako náboženství, které přijímá všechny, bude lstivě vpleteno do 
každého odstavce. 

Mnoho lidí si bude chtít tuto knihu koupit, protože bude brána jako nějaký úžasný zlom ve 
světě politiky. Stane se knihou, která bude propagovat jistou formu komunismu, ale bude na 
ni pohlíženo jako na něco s jedinečnou spiritualitou, která se dotkne mnoha srdcí. Bude vším, 
co je proti pravému Slovu Božímu. Bude knihou, která si vytkne za cíl evangelizovat svět 
vírou v důležitost humanismu. Bude oslavovat lidstvo, lidskou inteligenci, pokrok, velkou 
vědeckou sílu a důležitost ovládat všechny země stejným způsobem. 

Všechno je naplánováno k zajištění, že antikrist bude přivítán za velkých oslav. Nemylte se 
však, tato kniha bude koncipována jím, který se i sám prohlásí za krále světa. A všichni lidé 
budou nadšeni z nového světa, nového počátku a nového vůdce. Časem bude přivítán 
s knihou bludů v církvi mého Syna. A až usedne na trůn v novém chrámu, všichni se budou 
k němu chovat jako ke Kristu. Brzy na to uvede svět do klamné víry, že je můj Syn, Ježíš 
Kristus. 

To bude čas velmi mnoha slz – slz, které se budou vylévat z nebe kvůli klamu, do něhož 
bude vtaženo tak mnoho lidí. Všechny tyto přípravy již začaly, a tak se Bůh také připravuje 
bojovat za ty, kteří se dostanou pod vliv antikrista. Připravte se dobře, drahé děti, neboť 
budete potřebovat každou pomoc z nebe, aby vám pomohla vydržet v přicházejících časech. 

Jděte vpřed s nadějí, protože toto období bude krátké, jelikož Bůh nedovolí šelmě panovat 
déle, než je v souladu s Písmem svatým nutné. Důvěřujte, doufejte a buďte vděční, že je 
vám nyní dávána Pravda, neboť tak budete schopni se připravit. Vzdávejte vždy díky Bohu 
za takové milosti, neboť On je tak šlechetný, že čím více budete k Němu volat skrze jeho 
milovaného Syna, tím více oslabí dopad takových zkoušek. 

Vaše milovaná Matka 
Matka Spásy 
 
1146. Víra duchovních bude pošlapána největším nepřítelem Boha, jaký kdy 
kráčel po zemi – antikristem 
Sobota, 7. června 2014 v 20:00 
 
Má vroucně milovaná dcero, Duch Pravdy, který převládá v mé církvi na zemi, musí být 
posilován, živen a udržován mými svatými služebníky, jimž jsem svěřil péči o všechny Boží 
děti. 

Kněží v mé církvi budou brzy čelit výzvám, které ve výsledku povedou k tomu, že mnozí 
zjistí, že je velmi těžké prosazovat mé Slovo. Všechno, co není ode Mne, budou dostávat od 
zrádců mezi nimi.  

Jak jen toužím je utěšit, a proto udělám vše, co je v mé moci, abych naplnil jejich duše 
ohněm Ducha Svatého. Učiním to, aby zůstali bdělí, klidní a bez pochyb, až budou vyzváni 
zapojit se do učení, které nebude ode Mne. Jako strážci mého Slova musí být připraveni 
zůstat Mi věrni. Ale budou přesvědčováni, aby se věnovali novému výkladu mého Slova, což 
povede k vážnému omylu. Pokud uvedou nevinné duše a ty, kdo jsou Mi oddáni v omyl a do 
páchání kacířství, budou vinni přijetím učení pekla. Proto poznají, jaké to je pocítit hněv 
mého Otce. 



Kněží, kteří jsou moji, budou potřebovat obnovit své sliby lásky, pomoci bližním a čistoty, 
mají-li zůstat ve stavu milosti, aby Mi sloužili, jak se k tomu zavázali v mém jménu. Moc zla, 
které je přemůže, však bude taková, že pro mnohé bude příliš těžké odolat nátlaku. Jiní 
přijmou nové učení a stanou se součástí brzy vyhlášeného nového celosvětového kněžství – 
kde už nebudou sloužit Trojjedinému Bohu. Pak povedou mnoho duší do odpadlictví. Jen 
málo Mně jich zůstane věrných a oni budou přinášet útěchu křesťanům, kteří se nikdy 
neodchýlí od Pravdy. Ti, co Mě zradí, budou sami obětí antikrista a jeho armády, jenž je 
bude pronásledovat a v případě, že neučiní smlouvu se šelmou, je vyloučí jako zločince 
a obviní z trestných činů podobných velezradě. 

Ti věrní si budou vzájemně poskytovat útěchu a mou milostí obdrží dary od Boha, které 
potřebují k ochraně před pronásledováním, včetně Pečetě živého Boha, která jim umožní 
překonat protivenství, jemuž budou čelit, až bude s křesťanstvím krutě zacházeno. Ti, kdo 
jsou pro Mne a ve Mně, pocítí v srdci velkou odvahu, neboť budou schopni rozlišit ducha 
Pravdy od ducha zla. A tak během tohoto času bude víra duchovních pošlapána největším 
nepřítelem Boha, jaký kdy chodil po zemi – antikristem. Svede je a vtáhne je do velké sítě 
klamu a beznaděje. Jeho vliv na ně bude jako velká temnota, která na ně sestoupí a uhasí 
světlo jejich duší a mnozí potom prodají své duše Satanovi. 

Všechny tyto události zazní jako velký hřmot, jako prásknutí hromu, ale to není způsob, 
jakým bude pracovat šelma. Ne, na jeho misi bude pohlíženo jako na velkou evangelizaci 
světa, která se projeví mnoha způsoby. Bude se zdát tak přitažlivá, že to nebudou jen 
posvěcení služebníci, Boží světla, vybraní, aby vedli jeho lid na zemi do svatosti, kteří padnou 
za oběť klamu. Nepřátelé Boha přijmou také nové evangelní hnutí, které bude oznámeno 
postupně a bez velké slávy, neboť by to vyvolalo příliš mnoho otázek. 

Bude zavedeno nové zákonodárství, které zdánlivě zlepší životy chudých ve světě. Pak se 
bude vytvářet sjednocování zemí skrze jejich banky, podnikání, spojenectví přátel 
v budoucích válečných událostech, politiku a konečně náboženství. Kroky k tomu již začaly 
a plán je ve všech podrobnostech koordinován přes sedm let. 

Vše, o co vás prosím, je zůstat bdělí a modlit se za všechny mé kněze, aby si udrželi milosti, 
které jim udělím, aby Mi sloužili a uchovali si pravou víru. 

Jen Pravda je věčná. 

Jen Pravda mého Slova udrží život – život duše, stejně jako život této země. 

Lži, vydávané za Pravdu, pocházejí od Satana, jenž je navždy zatracen. Ti, kdo ho následují, 
se přizpůsobí jeho způsobům a stanou se jeho služebníky, budou strženi do temnoty 
a octnou se ve smrtelném nebezpečí. 

Jen Pravda vás zachrání. Já jsem Pravda. Následujte jedině Mě, neboť nic jiného vám 
nemůže přinést lásku, pokoj, věčnou radost a štěstí. Jen tím, že budete následovat Mě a mé 
svaté Slovo – jak jsem je dal světu, kde nebylo pozměněno – můžete být zachráněni. 

Váš Ježíš 

1147. Matka Spásy: Prosím ty, kdo následují tato poselství, aby se modlili za tuto 
misi 
Neděle, 8. června 2014 v 14:45 
 
Mé dítě, mohu prosit ty, kdo následují tato poselství, aby se modlili za tuto misi? Vaše 
modlitby jsou žádány na ochranu tohoto díla před podlými nástrahami a skutky Zlého skrze 
ty, kteří mu slouží a uctívají ho. Dosud nikdy nebyly vaše modlitby tak zapotřebí, jako 



v tomto čase. Práce Zlého proti této Misi spásy je usilovná a jeho nenávist se utvrzuje. 
Nebudete-li prosit Boha, aby oslabil jeho nenávist a vliv na lidstvo, jeho práce bude mít 
úspěch a bude ničit duše, jejichž jediná naděje na spásu je skrze tyto dary, které Bůh dává 
svým dětem. 

Prosím vás, drahé děti, abyste se modlili za všechny, kdo zasvěcují své životy Božímu volání 
a této misi. Tuto modlitbu se modlete za všechny Boží proroky, vizionáře a svaté služebníky, 
aby Mu i nadále sloužili, tak jako On naplňuje poslední smlouvu. 

Modlitba modlitební kampaně (155): 

Za ochranu Mise spásy 

"Ó, nejdražší Matko Spásy, slyš naše volání za ochranu této Mise spásy a Božích dětí. 
Modlíme se za ty, kdo vzdorují Boží vůli v tomto velkém okamžiku dějin.  

Prosíme tě, ochraňuj všechny, kdo odpovídají na tvé volání a na Slovo Boží ke spáse všech 
před nepřáteli Boha.  

Prosím, pomoz osvobodit duše, které padnou za kořist klamu ďábla a otevři jejich oči Pravdě. 

Ó, Matko Spásy, pomoz nám, ubohým hříšníkům, abychom byli hodni obdržet milost 
vytrvalosti v době našeho utrpení ve jménu tvého milovaného Syna, Ježíše Krista. 

Ochraňuj tuto misi před škodou. Ochraňuj své děti před pronásledováním.  

Pokryj nás všechny svým nejsvětějším pláštěm a přispěj nám darem udržení víry pokaždé, 
jsme-li napadáni za slova Pravdy, za předávání svatého Božího Slova, po zbytek našich dnů, 
dnes a navěky. Amen." 

Mé milované děti, musíte každý den nabízet své modlitby mému Synu na ochranu této mise 
před nenávistí Satana. Uděláte-li to, budou vám dána všechna požehnání. Vy, kteří máte 
možnost, nechejte, prosím, sloužit mše za Božího proroka Marii Božího milosrdenství tak 
často, jak jen můžete a za všechny Boží služebníky, aby skrze Boží milosrdenství, byly s Ním 
všechny duše navěky spojeny v jeho království. 

Vaše milovaná Matka 
Matka Spásy 
 
1148. Láska je jedinou cestou, jak přemoci nenávist. Je-li láska od Boha, nenávist 
nad ní nemůže zvítězit. 
Pondělí, 9. června 2014 v 21:42 
 
Má vroucně milovaná dcero, jak jen toužím dosáhnout k těm, kdo ztratili víru a k těm, kdo už 
ve Mne nevěří, stejně jako k nevědomým. 

Tato poselství jsou pro svět – ne jen pro vyvolené, kteří Mě zdraví se všemi poctami a jejichž 
duše jsou plné lásky ke Mně. Miluji každého, ale v šíření Slova Božího spoléhám na věřící, 
aby v těch zatvrzelých, uzavřených srdcích zažehli oheň mé lásky. 

Jestli Mě milujete, budete činit ostatním vše dobré, jak jsem vás učil. Budete se chovat k 
ostatním tak, jako Já jsem miloval vás. Budete projevovat trpělivost těm, kdo vámi pohrdají, 
protože nosíte znak křesťanství. Obejmete slabé: učte je mé lásce vším, co říkáte a děláte. 
Být křesťanem znamená prosazovat mé Slovo všemi způsoby. Nesmíte nikdy zapomenout, že 
má láska je božská. Mému božství nelze nic vytknout a moc Ducha Svatého je tedy 



nepřemožitelná, je-li přítomen v jakémkoliv mém díle. Má díla jsou mocná a budou růst a šířit 
se jako silný poryv větru rychlostí, která je mimo vaše chápání. 

Proto, dám-li se poznat mým Slovem, mými poselstvími světu, a přijmete-li Mě – projevím 
velké milosrdenství všem, kteří ochotně pozvednou můj kalich. Přijmete-li dary, které vám 
dávám a použijete-li je, jak si přeji, pro dobro ostatních, pak se uskuteční velké zázraky 
obrácení. Má láska, přijmete-li ji ode Mne, se rozšíří na ostatní. Když ostatní obdrží vaši 
lásku, také oni poznají, odkud pochází. 

Vstoupí-li má láska do vaší duše z moci Ducha Svatého, přiměje vás pokleknout přede Mnou 
a k radostnému pláči. Nemylte se, poznáte Boží lásku okamžitě, když pronikne vaše srdce 
mocí Ducha Utěšitele. Pak pochopíte moc lásky, neboť Já jsem láska. Já jsem moc, před 
kterou každý démon, každý padlý anděl i Satan sám, padnou na zem v bolesti, neboť nade 
Mnou nemají žádnou moc. 

Když umožníte naplnit své srdce mou láskou, i vy budete mít v sobě moc porazit každé zlo 
světa. Moje láska ničí moc Satana i všech jeho démonů. Má láska bude vaší zbraní proti 
bezbožnosti, jíž budete muset čelit, protože mluvíte v mém jménu. Přijměte mou lásku 
a vždy milujte mé nepřátele. Nechovejte nenávist k mým nepřátelům, neboť to je přesně to, 
co Zlý chce, abyste udělali, aby nenávist mohl šířit. Když se šíří láska, plodí lásku v ostatních, 
právě tak, jako nenávist přináší s sebou pochybnosti, strach a hněv. Láska je jedinou cestou, 
jak přemoci nenávist. Je-li láska od Boha, nenávist nad ní nemůže zvítězit. 

Přeji si dát vám tuto modlitbu modlitební kampaně (156), aby vás ochránila před nenávistí. 

Za ochranu před nenávistí 

"Drahý Ježíši, dej mi svou lásku a otevři mé srdce, abych přijal tvou lásku s vděčností. Mocí 
Ducha Svatého dej své lásce osvítit mne, abych se stal majákem tvého milosrdenství. 

Zahal mě svou láskou a mojí lásce k Tobě dej oslabit veškerou nenávist, s níž se setkám při 
šíření zpráv o tvém Slovu. Vylij na nás své milosrdenství a odpusť těm, kdo Tě odmítají, 
urážejí Tě a jsou lhostejní k tvému božství a dej jim dar lásky. 

Dej své lásce svítit v časech nejistoty, slabé víry, v časech zkoušek a utrpení a mocí Ducha 
Svatého mi pomáhej přinášet Pravdu těm, kteří tvou pomoc nejvíce potřebují. Amen." 

Moji drazí následovníci, budete potřebovat mou ochranu více, než kdy jindy, jak tato mise 
bude růst. Má láska vás vždy pokryje a Já se vám dám poznat prostřednictvím mého Slova, 
milosti Ducha Svatého a obrácení skrze modlitby, které tato mise spásy přinese světu. 

Nikdy nepochybujte o mém božství nebo o Boží moci, neboť beze Mne nejste nic. 

Váš Ježíš 

1149. Bez mého Světla není nic, jen temnota duše. Ani pokoj. Ani láska. Ani 
naděje. Ani život. 
Úterý, 10. června 2014 v 12:05 
 
Má vroucně milovaná dcero, lidé se mohou ptát, proč je důležité, aby oběť mše svaté byla 
zachována za každou cenu? Mše je ústřední bod mé přítomnosti – mé skutečné přítomnosti 
ve světě. Má přítomnost přináší současně život i Světlo. Přináší duši život a naplňuje ji 
jedinečnou milostí. Přináší s sebou Světlo – mé Světlo – které je mocnější než slunce. 
Jiskřička mého Světla stačí osvětlit místnost, která je v temnotě. Dokud má svatá eucharistie 
bude udržována ve velké slávě na oltářích mé církve, život bude přítomen. Bez ní zbude 



temnota. Nebudu-li přítomen, nebude Světlo. Bez mého Světla není nic, jen temnota duše. 
Ani pokoj. Ani láska. Ani naděje. Ani život. 

Ať už vám budou ve jménu evangelizace a modernosti vnucena jakákoliv nová pravidla 
v mém jménu, vězte, že nebude-li má eucharistie nadále uctívána, jak by měla být a jak to 
bylo zamýšleno, můžete si být jisti, že nebude trvat dlouho, než zcela zmizí. V den, kdy 
k tomu dojde, nastane temnota, která sestoupí na zem. Neuvidíte ji, ale ucítíte ji v chladných 
srdcích lidí, neboť v té době se lidstvo změní. Jak bude mé přítomnosti ubývat, brány pekla 
budou otevřeny a antikrist zaujme mé místo v mé církvi. Bude to on, který není ze Mne, kdo 
usedne na trůn, jenž je právoplatně můj. A bude to před ním, k jeho nohám, kam padne na 
tvář má církev. To bude největší zrada na Mně, na vašem Ježíši, od chvíle, kdy Mě Jidáš 
předal mým nepřátelům, aby Mě ukřižovali. 

Je to má církev, která bude pronásledována nejdříve a ti, kdo jsou slabí ve víře, vzdají hold 
šelmě. Budou to muži, kteří budou tvrdit, že zastupují mou církev – kteří Mě znovu ukřižují. 
Až podvodník prohlásí, že je Já, začnou tikat hodiny a za ohlušujícího zvuku rozdělující se 
oblohy a dunění hromu bude oznámen můj návrat. Svět pak pochopí pravdu mého slibu, 
že se vrátím, abych si konečně vyžádal své království a přinesl jednotu své církvi, své pravé 
církvi těch, kteří Mi zůstali věrní ve všech zkouškách a soužení. 

Nic nemůže zvítězit nad mou církví, neboť pod mým vůdcovstvím a řízením zůstane 
neproniknutelná pro šelmu a všechny zrádce, kteří Mě zradí pro svůj osobní zisk. 

Slyšte nyní můj slib. Vše, co jsem vám řekl, že se stane, se uskuteční. Vše, co jsem vám 
slíbil, se naplní. Vše, co je moje, bude vaše. Všichni patříte Mně. Držte se Mě jako o život, 
neboť bez mé ochrany upadnete v omyl a to by Mi zlomilo srdce. Neopouštějte Mě nikdy pro 
toho, kdo vás nenávidí. Já vás nikdy neopustím, protože vás příliš miluji. Táhnu vás k sobě 
a vy se přesto odtahujete. Proč? Čeho se bojíte? Cožpak nevíte, že patříte Mně a že je to 
přirozené právo od narození? Opírejte se o Mne, moji milovaní následovníci, neboť brzy se 
budete cítit ztraceni a nebudete vědět, kam se obrátit. A Já budu čekat, abych vám přinesl 
svou lásku a nabídl vám útěchu. 

Pojďte. Nebojte se Mě. Přicházím jen s láskou, abych vám přinesl svůj pokoj. 

Mé Světlo vám přinese prozření. 

Má láska vám přinese naději. 

Mé srdce vám přinese útěchu. 

Mé ruce vás uzdraví. 

Mé oči vás uvidí. 

Mé rány vás přitáhnou. 

Mé Tělo vás nasytí. 

Má bolest je vaše. 

Vaše bolest je moje. 

Mé milosrdenství vás zachrání. 

Mé Slovo je vaší cestou do mého království. 



Váš Ježíš 

1150. Bůh Otec: Moc Nejsvětější Trojice je člověku nedostupná 
Středa, 11. června 2014 v 12.25 
 
Má nejdražší dcero, přál bych si, aby každý z vás odpověděl v tomto čase na volání 
Nejsvětější Trojice. Moc Nejsvětější Trojice je člověku nedostupná a z milosti své lásky se 
skláním k lidem s hlásáním Pravdy. 

Neobávejte se svého Otce, neboť Já jsem váš a vy jste moji. Všechna moc je v mých rukou 
a dělám velké výjimky pro sjednocení světa. Mnohým duším jsem lhostejný. Vyhýbají se Mi, 
popírají moji existenci a urážejí mé božství falešnými bohy, ulitými ze zlata, kterým dávají 
přednost přede Mnou. Vše utvořené z hlíny bude nahrazeno obnovenou existencí. Nic na 
zemi není věčné. Vše se obrátí v prach. Všechno, co je věčné, není z vašeho světa. Stvořil 
jsem člověka ke své podobě. Vdechl jsem mu život a obdařil jsem vás dechem a Já jsem tím, 
kdo ho zase odejme. Já jsem na počátku i u konce všeho a žádný člověk Mi nemůže, a ani 
nebude diktovat, jak budu sjednocovat své děti. To je moje věc – ne vaše. Mé plány na 
spásu duší – dobrých, zlých a ubohých, nebudou zničeny. Možná narušeny, ale nikdy 
zničeny, neboť bude vše, co řeknu a také se stane vše, co si přeji. 

Znám každého z vás, protože jste byli zrozeni z mé lásky. Ať už jsou vaše poměry jakékoliv, 
vznikly kvůli božské prozřetelnosti, a pro všechno je nějaký důvod. Ti, kdo Mě neznají, jsou 
také moji, neboť jsem vás stvořil. Nevyvinuli jste se z druhů. Věřit tomu je klamat sám sebe 
a slouží to jen jako prostředek, vsazený do vašich srdcí podvodníkem, abyste Mě popírali. 
Popíráním Mne, svého Věčného Otce, popíráte věčnou spásu. A popíráním pravdy mé 
existence oddělíte sami sebe od existence věčné slávy. 

Všechna milost je moje. Nešetřím svou milostí na těch, jejichž srdce jsou čistá, kteří mají 
lásku v duších, protože Mi umožnili do nich vstoupit. Hlavní překážkou k obdržení věčného 
života je pýcha lidstva. Pýcha je jedinou největší překážkou k vašemu sjednocení se Mnou. 
Můžete Mě znát skrze mého Syna, rozumět mému Slovu, ale neuvádíte ve skutek, čemu jste 
byli učeni. Láska pochází ode Mne. Je-li v duši pýcha, láska v ní umírá a je nahrazena 
nenávistí. Pýcha pochází od Satana a je Mi odporná, stejně jako mučivá. 

Dejte se Mnou milovat přijetím mého Slova a darů, které jsem dal světu skrze největší oběť 
smrti mého Syna na kříži. Dal jsem vám život. Dal jsem vám sám sebe skrze zjevení svého 
Syna. Ponížil jsem se pokorně před vámi pro přemožení hříchu pýchy. Učil jsem vás skrze 
proroky. Dal jsem vám dar svobodné vůle, ale vy jste jej zneužili k uspokojení vaší vlastní 
smyslnosti a vašich tužeb. Dar svobodné vůle má dvojí účel – dát vám svobodu volby, abyste 
ke Mně nepřicházeli ze strachu, ale z lásky, a zvítězili nad mocí ďábla.  

Je to vaše svobodná vůle, po níž Satan prahne ze všeho nejvíc a použije každý klam, aby vás 
přiměl mu ji předat. Když to duše udělají hříchem pýchy, praktikami New Age a okultismem, 
budou zotročeny Zlým. Pak v duších, které mu předaly svou svobodnou vůli, projeví každou 
ze svých vlastností. Poznáte je podle jejich chování. Ale jedno znamení, že jejich svobodná 
vůle byla dána Zlému, je, že tyto duše se stále snaží veřejně se vysmívat mému Synu, Ježíši 
Kristu, a jeho Matce, Neposkvrněné Panně Marii, Matce světa. Satan pohrdá oběma. 

Použijete-li místo toho svobodnou vůli, kterou jsem vám dal, pro dobro vaší duše 
a k vzájemné lásce, bude to mocný prostředek, jímž oslabíte moc Satana. Ale jsou to ty 
duše, odevzdávající Mně, skrze mého Syna, Ježíše Krista, dar své svobodné vůle, kterým Mi 
dají nejmocnější dar ze všech. Pomocí těchto duší porazím Zlého a ony se stanou prostředky, 
jimiž mohu zachránit duše těch, co se ode Mne úplně oddělili. 



To je můj slib. Zachráním duše i v nejbeznadějnějších případech kvůli obětem těch, kdo Mi 
dají tento dar své svobodné vůle prostřednictvím mého Syna, Ježíše Krista. 

Váš Věčný Otec 
Bůh Nejvyšší 
 
1151. Bude to největší den od stvoření Adama a Evy 
Pátek, 13. června 2014 v 22:20 
 
Má vroucně milovaná dcero, můj čas je velmi blízko, a proto je důležité, aby se každý 
jednotlivec ve světě připravil, jako kdyby měl být v každém okamžiku vzat z tohoto života. 
Neignorujte mé volání, protože ti, kdo se nestačí připravit na Velký den, budou zanecháni ve 
velké trýzni. 

V den mého Druhého příchodu, kterému bude předcházet Varování, kterým světu ukážu, kdo 
Já jsem, musíte být připraveni. Přijdu pro všechny, abych vás vzal do dokonalého, nového 
a nádherného ráje. Nechci nikoho vyloučit. Každý z vás je milované Boží dítě. Ti, kdo si 
nejsou vědomi svého původu, okamžitě poznají, kdo Já jsem. Neboť to bude vycházet 
z hluboce zakořeněného lidského instinktu, právě tak jako dítě, které, odděleno od svých 
přirozených rodičů, pozná své pokrevní příbuzné, i kdyby to trvalo celý život, než se sejdou. 
Pocítí to přirozeně, a pro ty, kteří mají vřelé srdce, poslední okamžik bude naplněn radostnou 
láskou. Nemáte se čeho bát. 

Vy, kdo jste si vybrali věřit ve falešné bohy a kdo neuznáváte Trojjediného Boha, Mě 
nepřijmete snadno, protože jste Mě vždy odmítali. Přesto vás k sobě přitáhnu a obejmu vás. 
Moc Boha sestoupí na vás skrze dar Ducha Svatého a vy zjistíte, že je těžké se ode Mne 
odvrátit. A tak všichni, kdo Mě uvidí, včetně těch, kteří Mě v tomto životě odmítali, většina 
z vás v té chvíli pochopí pravdu. Dovolíte Mi vás přitáhnout do mé svaté náruče. 

Pozvednu vás všechny, ve chvilce, v mžiku oka, do mého nového království. A pak začne 
začátek konce. Duše, které zbožňovaly šelmu a oddaly se tělem, myslí a duší Satanovi a staly 
se jeho snaživými agenty, nebudou mít kam se obrátit, kam se schovat a budou ponechány 
bez pomoci, neboť Satan je opustí. Neboť tehdy bude Satan uvržen do propasti a jeho moc 
v tomto okamžiku zcela zmizí. Těmto duším říkám: Dokonce i v této fázi vám projevím 
milosrdenství. Musíte ke Mně volat a říct: 

"Ježíši, pomoz mi. Ježíši, odpusť mi všechny mé hříchy." 

A Já i vás pozvednu do mého Nového ráje. 

Zachráním každou duši, která bude ke Mně volat těsně před tím, než se obloha uzavře, hory 
se zhroutí a moře zalije zemi, a pak nebesa zmizí spolu se starou zemí. Vyvstane můj Nový 
ráj, nové nebe a země, taková, jako byla stvořena pro Adama a Evu, a všichni se budou 
radovat. Neboť to bude největší den od doby, kdy Bůh stvořil Adama a Evu. Nikdy 
neztrácejte naději a vzpomeňte si na to, co vám teď říkám. 

Mé milosrdenství je tak velké, že dokonce i ti, kdo prodali své duše ďáblu, budou zachráněni, 
pokud si tak budou přát tím, že budou ke Mně volat v Poslední den. I oni mohou žít věčný 
život velké slávy se všemi Božími dětmi. Tento Nový ráj je vaše právoplatné dědictví. 
Nepromarněte je pro falešné a prázdné Satanovy sliby. 

Miluji vás všechny. Uchovejte si mou lásku stále uzavřenou v srdci a Já vás vždy ochráním od 
zla. 

Váš Ježíš 



1152. Nesmíte nikdy uctívat žádného jiného Boha kromě Trojjediného Boha 
Sobota, 14. června 2014 v 12:40 
 
Má vroucně milovaná dcero, je jen jediný Bůh – Bůh Otec, Bůh Syn a Bůh Duch Svatý – 
všichni odlišné osoby v jednom. Nejsou tři oddělení jedinci, neboť my jsme jeden – Bůh 
Otec, Stvořitel všeho, Bůh Syn, jak se projevil životem mezi vámi a Duch Svatý, daný lidstvu 
jako dar, který vaše srdce naplňuje poznáním, novým životem a mocí mé lásky. 

Když přicházíte ke Mně, přicházíte k mému Otci. Když vás volá Duch Svatý, přichází od Otce. 
Všechno pochází z Boha. Nesmíte nikdy uctívat žádného jiného Boha kromě Trojjediného 
Boha. Ale vězte toto: Abyste poznali Otce, musíte uznat Boha Syna, neboť beze Mne, Ježíše 
Krista, nemůžete Otce poznat. 

Bůh miluje všechny své děti, ale jeho děti Ho nemilují, jak by měly. To je v pořádku, protože 
skrze Mne se stanou součástí mého nového království na zemi. Pak jsou ti, kdo následují 
Zlého a vědomě mu dávají dar své svobodné vůle. Potom už nemají kontrolu nad svými činy, 
neboť zlí duchové v nich je používají, aby získali jiné zranitelné duše. Tyto duše neuctívají 
Boha, místo Něho uctívají Satana. Snažně vás prosím, abyste Mi pomohli zachránit tyto 
ubohé nešťastné duše, neboť svou svobodnou vůlí se už nedokážou samy zachránit. Rád 
bych, abyste skrze vaše modlitby prosili o osvobození duší v zajetí, aby mohly přijít zpět ke 
Mně. 

Modlitba modlitební kampaně (157): 

Za duše v zajetí 

"Ó, drahý Ježíši, osvoboď duše, které jsou otroky falešných bohů a Satana. Pomoz nám skrze 
naše modlitby přinést jim úlevu od bolesti posedlosti. 

Otevři brány jejich vězení a ukaž jim cestu do Božího království dříve, než budou vzati 
Satanem jako rukojmí do propasti pekla. 

Prosíme Tě, Ježíši, abys pokryl tyto duše mocí Ducha Svatého, aby hledaly Pravdu a pomoz 
jim najít odvahu odvrátit se od nástrah a špatnosti ďábla. Amen." 

Problém, se kterým se setkávají duše, které zbožňují falešné bohy, je ten, že se nechávají 
otevřené duchu zla, jemuž stačí jen nepatrný zlomek jejich svobodné vůle, aby je zamořil. 
Falešní bohové vedou duše do strašného nebezpečí. Největší nebezpečí, kterému čelí, je to, 
že věří, že takové praktiky jsou normální, zdravé pro jejich ducha a prostředky, jimiž nalézají 
pokoj a klid ve svých životech. Vše, co najdou, je bolest  a zármutek. 

Varuji vás před nebezpečím následování magie a praktik učení New Age, protože nejsou ode 
Mne. Jen následováním Mne, Ježíše Krista, můžete mít věčný život. Opakem života je smrt. 
Smrt těla neznamená konec vaší existence. Vaše existence je věčná. Věčný život přichází jen 
skrze Mne. Věčná smrt pochází od Satana. 

Váš Ježíš 

1153. Zbořím chrámy těchto sekt a zastavím je v jejich odporných činech proti 
Božím dětem 
Neděle, 15. června 2014 v 09:30 
 
Má vroucně milovaná dcero, rozsah, v jakém jsem ignorován, odmítán a nenáviděn, se 
vymyká znalosti většiny lidí. 



Jsou skupiny a sekty, které se oddávají uctívání Satana a páchají hrozná zvěrstva pod 
vedením toho, který Mě nenávidí. Ubozí hříšníci, v tom zapletení, prodali svou duši ďáblu 
a jsou vnějšímu světu zdrojem pobavení, avšak teď Mě poslouchejte: oni mají jediného pána 
a ten má nad nimi velkou moc, protože mu dali dar své svobodné vůle. A tak, jak Satan 
lidskou rasou pohrdá, i tyto duše využívá, ač ty to vůbec nechápou. Jejich nenávist ke Mně je 
tak silná, jako je k těm, kdo slouží Mně, Ježíši Kristu. 

Poslední bitva o duše bude probíhat ve všech částech světa a budou to tyto skupiny, které 
budou velmi tvrdě bojovat, aby odvedly lidi ode Mne a konečné spásy, kterou přináším Božím 
dětem. Protože je miluji všechny, včetně těch, kdo své životy a své právo na věčnou spásu 
obětovaly prázdným slibům krále lží, je mou povinností překonat všechny překážky, abych 
k nim dosáhl a mohl je zachránit. 

Zbořím chrámy těchto sekt a zastavím je v jejich odporných činech proti Božím dětem. 
Slibuji, že ti, co se osvobodí z těchto vězení nenávisti, Mne najdou čekajícího. Za každou 
jednotlivou duši, která z těchto skupin přijde ke Mně, hledajíc pokoj  – obrátím desetkrát 
jejich počet. Porazím ďábla a vezmu Boží děti, lhostejno, co udělaly, zpět z pokraje propasti 
pekla. 

Nikdy se nebojte moci ducha zla, jestliže Mi zcela důvěřujete. Má moc, moc Boha, Začátku 
a Konce, nebude nikdy zničena. Když se ale nějaký člověk pokusí zničit moc Boha, při vědomí 
si následků, a odmítne veškeré Mé úsilí k záchraně své duše – bude trpět navěky. 

Váš Ježíš 

1154. Já jsem něžný, milující a trpělivý 
Neděle, 15. června 2014 v 14:25 
 
Má vroucně milující dcero, můj plán k vykoupení lidstva a k odhalení mého nového království 
postupuje kupředu, jak bylo předpověděno. Přinesu světu velký dar a vy, kterým to připadá 
zdrcující a hrozivé, vězte toto: 

Já jsem něžný, milující a trpělivý a vše bude učiněno svatou vůlí mého Otce, který nechce 
přivodit bolest a úzkost žádnému ze svých dětí a bez ohledu na to, jak zčernalé jsou jejich 
duše. Kdyby to tak nebylo, zničil by svět a jen vyvolené vzal do Nového ráje. A tak můj Otec 
čekal a čekal, dokud světová populace nedosáhne svého největšího počtu. Zahájil poslední 
část svého plánu na záchranu lidstva, aby mohl zachránit najednou velké množství lidí. 

Z tohoto plánu nesmíte mít strach, nebo mu odporovat, protože je konečnou cenou toho, 
kdo vám všem přinese největší slávu. Nesmíte mu vzdorovat, zesměšňovat jej, nebo jej 
odmítnout, nebo toho rozhodnutí budete litovat navěky. Nikdo se nepleťte do Boží vůle. 
Aby zachránil velký počet lidí, můj Otec nebude váhat potrestat ty, kdo Mu stojí v cestě 
k záchraně miliard duší. A i když je Mu každá duše drahá a i když zasáhne všemi způsoby, 
aby přivedl duše k rozumu, zničí ty, kdo budou zodpovědní za to, že Mu odepřou duše 
miliónů. Nepochybujte, že za to budou trpět a buďte si vědomi, že tyto duše poznáte podle 
jejich skutků, a pak podle jejich trestu. Jejich trest na zemi začne v tomto čase, v naději, že 
pochopí Pravdu. Nedokážou-li to, můj Otec je odstraní. 

Boží moc se již v tomto čase na zemi projevuje a vy uvidíte, jak tyto strany v bitvě o duše 
vystoupí. Zahrnou ty, kdo upřímně slouží Mně, ty, kdo Mě neznají, a ty, kdo Mě znají, ale 
vybrali si sloužit jinému pánu, ne Mně. Jediní vítězové budou ti, jimž milosrdenstvím Božím 
budou dány klíče k Božímu království. 

Váš Ježíš 



1155. Dveře byly otevřeny, aby pohani mohli znesvětit mou církev 
Pondělí, 16. června 2014 v 17:27 
 
Má vroucně milovaná dcero, ti, kdo nechtějí, abych s tebou rozmlouval, ať vědí toto: Vaše 
svobodná vůle znamená, že se můžete svobodně rozhodnout, zda přijmete, nebo nepřijmete 
to, co říkám a co si přeji. Zda věříte, nebo nevěříte – je to vaše volba, a jakkoliv se 
rozhodnete, nebudu vás nikdy kvůli tomu soudit. 

Ale nesmíte nikdy soudit jiné v mém jménu. Tím mám na mysli soudit ty, kdo Mě odmítají, 
stejně jako ty, kdo přijímají můj zásah. Ani jeden z vás nemá právo o druhém prohlásit, že je 
špatný nebo něčím vinen. Vy, kteří tvrdě odsuzujete lidi, máte za to, že pochybili, jsou něčím 
vinni, nebo se provinili kacířstvím – nemáte na to právo.  Musíte zůstat zticha a modlit se za 
ty, o nichž věříte, že se provinili. Jen Já, Ježíš Kristus mám právo soudit lidstvo. 

Ponižujete-li jiného člověka v mém svatém jménu, jste vinni hříchem a Já vám to budu mít 
za zlé. Raníte-li jiné svými slovy, umlčím vás. Poškodíte-li dobré jméno jiného člověka, jiní 
zpochybní vaši pověst. Pokrytectví Mě znechucuje a jste-li vinni pomluvou, pronesenou 
v mém jménu, pak přivodíte velkou hanbu nejen sobě, ale i mému svatému jménu. 

Každý člověk, jenž působí bolest jinému a otevřeně tvrdí, že mluví ve jménu Boha, klame jen 
sám sebe. Ti, kdo trestají jiné a říkají, že pouze provádějí své rozkazy kvůli svému zasvěcení 
a oddanosti Bohu, nejsou ode Mne. Styďte se, protože Mě neznáte. A zatímco bojujete mezi 
sebou – křesťané proti křesťanům – pohané mezi vámi vnikají do mé církve. Nepřítel pracuje 
velmi chytře. Jeho lstivým plánem je vyvolat nesvár v mé církvi, a jak opravdová věrnost ke 
Mně slábne, byly otevřeny dveře, aby pohani mohli znesvětit mou církev a nejsvětější 
eucharistii. 

Styďte se, vy, kdo znáte Pravdu – mé svaté Slovo, dané vám v nejsvětějším Písmu. Každá 
oběť byla za vás přinesena. Boží proroci, poslaní k vám, byli zneuctěni, pronásledováni 
a zabíjeni, vizionáři, vidoucí a svatí – všichni uctívaní až po své smrti, ale vámi bičováni, když 
oznamovali mé Slovo; a pak má vlastní oběť – když jste Mě ukřižovali. A co děláte teď? 
Dovolili jste těm, kdo uctívají falešné bohy, aby jim vzdali hold na mých oltářích, které jsou 
určeny k mému uctívání. Dovolili by vám pohané udělat totéž ve svých chrámech? 

Historie se opakuje. Pohané se zmocnili církve mého Otce a byli vypuzeni. Znesvětíte-li moji 
církev a mé Tělo, nebudete už více vhodní k mé službě a Já odvrhnu každého mého 
posvěceného služebníka, jenž Mě takto zrazuje. Vaše hříchy jsou temnější než hříchy těch, 
jimž sloužíte v mém jménu, neboť vy odnesete s sebou duše, které jste Mi vzali. Je čas, 
abyste si vybrali. Buď přijmete Mne, Ježíše Krista, takového, jaký jsem, a ne takového, 
jakého chcete, abych byl, nebo Mě zapřete. Není nic mezi tím. 

Váš Ježíš 

1156. Svět hladoví po pravdě mého Slova 
Úterý, 17. června 2014 v 22:23 
 
Má vroucně milovaná dcero, má armáda zbylých se sesbírala ve velkém počtu a je rozptýlena 
ve všech částech světa. Moji vlastní Mě znají a mocí Ducha Svatého jsem se dal poznat skrze 
sílu mých slov, která je obsažená v těchto posvátných poselstvích. 

Mé Slovo ke Mně rychle přitáhne ty, kdo již byli požehnáni Duchem Svatým. Neboť tyto duše 
už nemají pochybnosti. Skrze moje slova přitáhne Duch Svatý ty, kteří se nejvíc zdráhají, 
a i když mohou být nejistí, zda jsem to vskutku Já, Ježíš Kristus, kdo je vyzývá, aby 
odpověděli na mé volání, přijdou ke Mně s opatrností. Nakonec Mě zcela přijmou. Pak jsou 



zde ti, kteří ve Mne věří, ale nepřipouštějí, že k nim volám Já. Časem i oni odpovědí na mé 
volání. Ale co je mé volání? Je to jen důkaz Mne samého? Ne, neboť to není nutné. Mé volání 
vás má shromáždit, abyste vy všichni křesťané byli připraveni Mi pomoci v mém úsilí 
zachránit lidstvo. Pomocí mých milovaných stoupenců mohu hodně dosáhnout. 

Má mise slouží k záchraně duší a udělám to využitím svobodné vůle člověka. Boží vůlí je dát 
život a přivést všechny děti Boha pod jeho ochranu. Božskou vůlí Boha mohou být všechny 
duše zachráněny, ale cesta k věčné spáse spočívá ve svobodné vůli, dané člověku Bohem. 
Vaší svobodnou vůlí si každý z vás zvolí svou budoucnost. Nebudete přinuceni přijmout Boží 
milosrdenství, ale budete vyzváni, abyste Mě následovali. Nikdy vám nepřikážu to udělat, 
neboť je vaším právem – právem vaší svobodné vůle – sami se rozhodnout co udělat. 

Někteří lidé se rozhodnou moudře, neboť vědí, co nabízím – cestu Pravdy, cestu k věčnému 
životu. Někteří se rozhodnou nerozumně a půjdou po špatné cestě. Učiní to, protože 
nepochopili Pravdu, Boží Slovo. Nechají se zlákat kouzlem velkých materiálních pout, 
smyslností a rozkoší, aby se ode Mne odklonili. Nevěří v život po smrti a nepociťují výčitky 
svědomí kvůli hříchům, které páchají v naplňování svých sobeckých tužeb. Přesto, bude-li jim 
ukázána Pravda a budou-li povzbuzováni ostatními k naslouchání Božímu Slovu a mému slibu 
pro budoucnost, mohou se změnit. Mohou, skrze dar obrácení, bydlet v mém království. 

Proto mé volání má povzbudit všechny duše ke hledání Pravdy.  Svou svobodnou vůlí – 
a musí to být jejich vlastní volba – dovolí Mně, svému milovanému Ježíši, je zachránit. Volám 
nyní ke všem křesťanům, aby pozvedli svou zbroj a kráčeli vpřed, aby Mi pomohli shromáždit 
duše, které jsou rozptýlené a ztracené. S vaší pomocí mohu povzbudit všechny duše, 
každého vyznání, rasy a barvy kůže, aby přišly ke Mně. Dosáhnete-li k nim, pokryju vás 
velkým darem Ducha Svatého, že se vám podaří Mi přinést ztracené duše, po nichž prahnu 
každou vteřinu. 

Boží vůlí je zachránit každého. Ale je to svobodnou vůlí člověka, jenž si zvolí přijít do mé 
náruče ze své vlastní svobodné volby, že božská vůle Boha bude naplněna, jak by měla být. 
Jděte všichni a učte pravdu svatých evangelií. Svět hladoví po pravdě mého Slova. Mé Slovo 
už není učeno tak, jak by mělo být. Lidem musí být dána Pravda – kvůli tomu jsem za vás 
obětoval svůj život. Bez přistoupení k Pravdě – mému svatému Slovu – si nemůžete vybrat 
správnou cestu k věčné spáse. 

Proto nyní přicházím, abych vám přinesl Pravdu. Abych vás přivedl k rozumu, abyste byli 
připraveni, hotovi a čekali na Velký den beze strachu, sklíčenosti a neklidu v srdci. Přijmete-li 
Mne a budete-li Mi zcela důvěřovat, budete v pokoji. 

Váš Ježíš 

1157. Matka Spásy: Za každý krok, kterým se přiblížíte k mému drahému Synu, 
uděláte dva kroky zpět 
Středa, 18. června 2014 v 14:51 
 
Mé děti, následujte mě, Matku Spásy, a vezměte mou ruku do své, když vás vedu po cestě 
Pravdy k mému Synu. Bude to na mou přímluvu, že mnozí z vás najdou odvahu jít touto 
trnitou a kamenitou cestou k věčné spáse. 

Drahé děti, abyste opravdově poznali mého Syna, to vyžaduje velkou vytrvalost. Musíte 
otevřít svou mysl srdce i duši bez náznaku pochybností, nebo pýchy, než budete schopni 
vidět. Až vám bude ve vašem srdci Pravda odhalena, musíte se jí pevně držet, neboť to 
bude prostředek, jímž se osvobodíte. 



Za každý krok, kterým se přiblížíte k mému drahému Synu, uděláte dva kroky zpět, kvůli 
způsobu, jakým se vám Zlý bude posmívat. On se nikdy nepřestane pokoušet vzdálit vás 
od Krista, neboť to učinil svou ohavnou misí, že vás táhne do opačného směru. A tak když 
padnete na vaší cestě, musíte se sebrat a začít znovu od začátku. Pokaždé, když uděláte 
krok zpět, vězte, že všechno, co Satan ovlivňuje, bude vždy v opačném směru – v protikladu 
ke všemu, co můj Syn odkázal lidské rase. Proto budete potřebovat velkou trpělivost, ale 
jakmile překonáte každou překážku, budete kráčet rychleji po cestě k mému Synu. Každý 
nezdar, který překonáte, vás učiní silnějšími ve vaší víře. A až se vaše víra stane silnou, nic 
se vám nepostaví do cesty, abyste se stali opravdovými stoupenci Ježíše Krista. 

Jděte v pokoji, drahé děti, a dovolte mi, Matce Spásy, vám pomoci stát se silnějšími ve své 
lásce k Ježíši Kristu, protože bez Něho nenajdete nikdy pokoj a útěchu, které hledáte v tomto 
životě i po něm. 

Vaše milující Matka 
Matka Spásy 
 
1158. Matka Spásy: Tyto zázraky se stanou v období tří let 
Čtvrtek, 19. června 2014 v 13:48 
  
Mé dítě, zázraky nařízené mým Věčným Otcem budou brzy oznámeny ve všech částech 
země. Tyto zázraky budou odporovat všemu lidskému uvažování, vědeckému poznání 
a zkušenosti. Země, Slunce a Měsíc budou reagovat tak, že vyvolají velmi neobvyklou 
podívanou, a mnozí poznají, že mohly být učiněny jen Boží rukou. Tyto zázraky se stanou 
v období tří let, a to z dobrého důvodu. Pomohou zažehnout víru lidí, s vědomím, že všechno 
je řízeno Boží rukou. 

Když se člověk dopustí ohavných jednání a skutků, Bůh je může zastavit. Bitva mezi Zlým 
a Bohem je pro lidi těžko pochopitelná. Stanou-li se křivdy, budou dovoleny z různých 
důvodů, ale ten hlavní má příčinu v potřebě očisty. To se může zdát nespravedlivé, ale není 
na lidech, aby to chápali, dokud jim nebude dán dar poznání, jenž pochází z Ducha Svatého. 
Teprve až budou duše očištěny, začnou chápat, jakým způsobem Bůh pracuje, aby uvedl své 
děti do stavu, kdy Ho mohou poznat. 

Zázraky, o nichž hovořím, budou zahrnovat i velké skutky Boží, mezi něž bude patřit 
i odvrácení pohrom, jevících se z vědeckého hlediska jako nemožné. Objeví se i velká 
znamení na obloze, dotýkající se pohybu Země a barev v souvislosti s přírodou. 

Mé spolupůsobení při těchto zázracích uvidíte prostřednictvím znamení, která vložím na místa 
mých zjevení po celém světě. Nebojte se těchto zázraků, protože jsou darem Boha. Buďte 
vděční za jeho milost, neboť není tak velkého úkolu, kterého by se nechopil, aby zajistil, že 
lidská rasa může být probuzena, aby Ho přijala. To je Boží vůle, protože On miluje každého 
z vás. 

Vaše milovaná Matka 
Matka Spásy 
 
1159. Matka Spásy: Abyste mému Synu opravdově sloužili, musíte ho nejdříve 
milovat. Abyste mého Syna milovali, musíte ho nejdříve poznat. 
Sobota, 21. června 2014 v 15:40 
 
Mé drahé dítě, můj vlastní život na zemi jsem žila skrze mého Syna, Ježíše Krista. Má duše 
byla stvořena v nebi mým Otcem, Bohem Nejvyšším a mé narození bylo mimořádným darem 
lidstvu. Byla jsem Bohem poslána s jediným záměrem – přinést světu tolik očekávaného 



Mesiáše. Narození mého Syna bylo zázračné a od chvíle, kdy se poprvé nadechnul, bylo mou 
jedinou touhou uspokojit všechny jeho potřeby. 
 
Svého Syna jsem zbožňovala a starala se o Něj s hlubokou úctou. Jeho obdivuhodné božské 
způsoby byly rychle zřejmé už tři měsíce od jeho narození. Jeho úsměv byl zářivý, a i když 
byl tak mladý, jeho pronikavé modré oči měly mimořádnou hloubku a zralost. Věděla jsem, 
že jsem zde, abych Mu každým způsobem sloužila, ale On mi prokazoval lásku už ve velmi 
raném věku. Tato láska nebyla jen láskou, jakou má dítě ke své matce – bylo to mnohem 
víc. Konejšil mě, pohladil mě po tváři, kdykoliv jsem byla ustaraná z nebezpečí, jemuž jsme 
my a můj snoubenec, svatý Josef, museli čelit. 
 
Po odchodu do Egypta jsem zjistila, že je těžké se uvolnit a zůstávala jsem ostražitá ke každé 
možné hrozbě nebo nebezpečí, což znamenalo, že jsem v noci spala jen pár hodin. Dokonce 
ještě dříve, než se můj Syn dal poznat, mi bylo velmi jasné, jakému nebezpečí bude muset 
v budoucnu čelit. Jeho ruce se vždy vztahovaly k lidem s láskou a přátelstvím. Jako chlapec 
mnohé přitahoval, i když neměli ani ponětí, kdo byl. Také vyvolával bezdůvodnou kritiku od 
přátel a od lidí, které znal. Byl šikanován a vysmíván, a také já jsem byla mnohými urážena. 
Přítomnost Boha přitahovala dobré, stejně jako ty s temnými dušemi, k naší malé rodině ode 
dne, kdy se můj Syn narodil. Má láska k Němu byla velmi mocná. Milovala jsem Ho kvůli 
tomu, kdo byl, ale také jsem Ho milovala jako matka – a tato láska trvá dodnes. 
 
Byla jsem poněkud příliš starostlivá o mého Syna, a když jsem Ho ztratila při návratu z cesty 
do Jeruzaléma, byla jsem vyděšená. Pocit ztráty jsem pociťovala každou buňkou těla 
a nedokázala jsem si odpočinout, dokud jsem Ho nenašla. V ten den, kdy jsem Ho našla, 
jak mluví a káže ke starším v chrámu, od toho okamžiku jsem pochopila, že Mu musím jen 
sloužit a být poslušná každého jeho přání. 
 
Abyste mému Synu opravdově sloužili, musíte ho nejdříve milovat. Abyste mého Syna 
milovali, musíte ho nejdříve znát. Poznat mého Syna znamená studovat jeho Slovo 
a porozumět tomu, co řekl svým stoupencům během času svého pobytu na zemi. Jen skrze 
jeho Slovo můžete poznat Ježíše Krista. Přijmete-li jeho svaté Slovo, pak Mu můžete sloužit. 
Nemůžete Mu sloužit, nectíte-li jeho Slovo, nebo nečiníte vše, co vás učil. Poslušnost Božímu 
Slovu je základem, chcete-li žít jako opravdoví křesťané. Kážete-li jeho Slovo, pak musíte žít 
to, co můj Syn kázal – milovat jeden druhého, činit ostatním, co byste očekávali, že učiní 
vám, ctít Boha prostřednictvím svatých svátostí, jak vás učil. 
 
Nesmíte nikdy diktovat Bohu vaše přání, měnit jeho Slovo, protože na to nemáte právo. 
Poníženou služebnost k mému Synu můžete dosáhnout, zůstanete-li poslušni jeho učení. 
Jděte v pokoji milovat Pána a sloužit Mu. 

Vaše milovaná Matka 
Matka Spásy 
 
1160. Přirovnávejte Mě k matce, která se musí po narození svého dítěte od něj 
odloučit 
Pondělí, 23. června 2014 v 01:45 
 
Má vroucně milovaná dcero, dnes tobě a všem mým milovaným následovníkům přináším 
velká požehnání. Mé srdce překypuje láskou k vám všem. Uvědomuji si, že vaše cesta v mé 
službě může být občas velmi těžká, ale chci, abyste věděli, že vás vedu každou vteřinu. Není 
jediná zkouška, které možná budete vystaveni, která nemůže být překonána. Proto cítíte-li se 



bezmocní a ustrašení, nesmíte se vzdát, a když Mi budete důvěřovat, všechno se bude zdát 
lehčí. 
 
Přirovnávejte mě k matce, která se musí po narození svého dítěte od něj odloučit a nebude 
moci během svého života toto dítě uvidět. Matka na to dítě nikdy nezapomene a stráví každý 
den touhou po části svého těla a krve v naději, že se opět někdy setká se svým dítětem. 
Každý den má to dítě na mysli, modlí se za jeho nebo její blaho a hluboko v srdci cítí 
neustálou bolest pro svou ztrátu. Nikdy ji nic neuspokojí, dokud to dítě opět neobejme ve své 
náruči. Má velkou trpělivost, velkou naději a hlubokou touhu se setkat tváří v tvář s dítětem, 
které vypudila ze svého lůna a nedbá mezitím uplynulých let. Vše, na čem jí záleží, je, aby 
ona a její dítě byli opět spolu – spojení jeden s druhým. 
 
Jsem jako každý rodič, který musí snášet takovou trýzeň. Pro Mne je čekání úzkostné. Ale 
bolest ze ztráty, jako z dlouho ztraceného dítěte, které se odmítá vrátit k rodiči, je největší 
ze všech. Bolest, kterou cítím, když jsem odmítán Božími dětmi, je pro Mne neustálým 
soužením. Udělám cokoliv, abych přitáhl tyto duše na svou hruď. Použiji jiné duše – jejich 
bratry a sestry, kteří Mě chtějí utěšit – v mém úsilí probudit tyto spící duše. Potřebuji své 
milované následovníky, sourozence těchto ztracených Božích dětí, aby se rozptýlili po celém 
světě a dali dohromady mou rodinu. 
 
Musíme se sjednotit  proti duchu temnoty, který těmto duším téměř znemožní, aby rozluštily 
pravdu svého zrození. Těmto lidem musí být řečeno o jejich přirozeném právu, dědictví 
a jejich věčné spáse. Neboť je blízko čas, kdy všechna pravda bude odhalena. S vaší pomocí, 
moji milovaní následovníci, se vrátí ke Mně, zpátky do mé rodiny, kde se konečně všichni 
sjednotíme jako jeden.  Tak, jak to mělo být. 
 
Miluji vás všechny s hlubokou něhou a raduji se, když Mi odpovídáte s láskou v srdci na mé 
volání. 
 
Váš Ježíš 
 
1161. Nepřerušujte vztahy s těmi, kdo vás kvůli Mně nenávidí 
Středa, 25. června 2014 v 23:37 
 
Má vroucně milovaná dcero, není třeba, aby lidé přerušili všechny své normální každodenní 
aktivity, když Mi slíbili věrnost. Já nejsem Bůh, který vám přikazuje padat k mým nohám na 
úkor vašich každodenních povinností. Já se nenaparuji, nestojím majestátně s pyšným 
chováním, abych vládnul lidské rase, ani vám nediktuji každý váš pohyb, ani se vás nesnažím 
dusit do servilnosti. Takový Já nejsem, neboť jsem přišel jako pokorný služebník, abych 
osvobodil člověka z otroctví Zlého. 

Přišel jsem k vaší záchraně a znovu přijdu dokončit svůj plán spásy. Jsem zde, abych vám 
sloužil. Přicházím vás přivábit k sobě, a přestože Mě těší vaše láska i věnovaný čas, zamýšlím 
to dělat tak, aby vám to nepůsobilo přílišné nesnáze. I když mě těší čas, který Mi věnujete 
i obětované modlitby, stále ještě musíte prožívat život ve starostech o obživu a ošacení sebe 
a svých rodin. Vše, oč prosím, je, abyste žili způsobem nezbytným k mé službě. A jak se váš 
vztah se Mnou bude prohlubovat, pocítíte neodolatelnou touhu mluvit se Mnou skrze své 
myšlenky a slova. 

Žádám vás, abyste se chovali k jiným s úctou, jakou prokazujete Mně. Nehádejte se, nebo 
neztrácejte trpělivost s ostatními kvůli Mně. Avšak nikdy neomlouvejte činy nebo slova těch, 
kdo Mě urážejí – jen se za ně modlete. Jak poroste vaše láska ke Mně, váš vztah ke Mně se 
stane důvěrnější. Když se to stane, bude to čas, kdy na sebe přivoláte hněv těch, jejichž víra 



je slabá. Očekávejte, že k tomu dojde a nebuďte zneklidněni, nebo zarmouceni, neboť jste-li 
ve spojení se Mnou, pak budete proto nenáviděni. Mějte s těmito lidmi trpělivost. Buďte 
laskaví. Buďte zdvořilí. Neobtěžujte se dohadováním, protože když neřeknete nic, vyjde to 
nastejno. Spíše jim ukažte smysl křesťanství tím, že na nenávist odpovíte láskou. 

Nepřerušujte vztahy s těmi, kdo vás kvůli Mně nenávidí. Místo toho, prosím, se za ně 
modlete. Musíte se snažit udržovat rovnováhu ve svém životě, jste-li ve spojení se Mnou. 
I když toužím po vaší společnosti, byl bych také rád, abyste milovali ty, kdo Mě potřebují, ale 
nedokážou Mě vnímat, kdo nemohou najít v srdci, jak Mě přijmout, nebo kdo nemají 
představu o tom, co znamená věčný život. Vaší povinností ke Mně a mým přáním je, abyste 
váš čas využili moudře a tyto duše milovali. Vašimi slovy, skutky, jednáním a modlitbami Mi 
tyto duše můžete přivést a přivedete. 

Váš Ježíš 

1162. Ani jeden z vás není schopen porozumět Božím zákonům 
Čtvrtek, 26. června 2014 v 14:00 
 
Má vroucně milovaná dcero, nesmíte nikdy věřit, že mé Slovo, dané světu prostřednictvím 
těchto poselství, bude snadno přijato. Ti, co je nepřijímají, se občas budou pokoušet žít 
podle těchto poselství a všeho, co po nich požaduji. Místo toho, aby jimi žili a přizpůsobili jim 
svůj život, budou znovu a znovu zpochybňovat každé slovo, vycházející z mých svatých úst. 
Kdyby se místo toho drželi mého učení, které se nikdy nezměnilo, sloužili by Mi lépe. 

Ani jeden z vás není schopen porozumět Božím zákonům, které pocházejí od mého 
milovaného Otce. Když se pokoušíte analyzovat tajemství božství Nejsvětější Trojice, 
nepodaří se vám to, protože nemáte všechno vědět. Každý, kdo věří, že rozumí událostem, 
vedoucím k mému Druhému příchodu a za něj, musí vědět toto: Dávám poznat určité 
události jen proto, abych vám pomohl připravit vaše duše. Odhalení vám nedávám, aby 
vyvolávala senzaci, ostrou výměnu názorů, nebo nenávist mezi vámi, neboť Já bych nikdy 
nevytvářel takový zmatek. Zmatek vzniká z nedostatku důvěry ve Mne a ze spalující lidské 
zvědavosti, která je pochopitelná. Musíte prostě zůstat věrni mému svatému Slovu – to je 
vše, o co žádám. 

Když jsem chodil po zemi, žil jsem jednoduchý život. Učil jsem své Slovo jednoduše, aby mé 
učení bylo srozumitelné všem. Dal jsem najevo své znechucení těm, co se vydávali za 
zástupce Boha a jejichž povinností bylo zajistit, že Desatero přikázání bude dodržováno. 
Přesto tito učení muži, překypující pýchou, nosili vyšperkované oděvy a vychloubali se svým 
postavením v Božím chrámu. Byli tak soustředěni na své pózování, právo rozhodovat, 
napomínat chudobné, pokorné a nevzdělané, že zapomněli na jednu důležitou skutečnost. 
Jejich úlohou bylo sloužit Bohu. A službou Bohu je povinnost sloužit jeho dětem. Místo toho 
se domáhali vážnosti, vyhledávali obdiv a dychtili po pozicích moci ostatních v hierarchii, 
která existovala v chrámech. 

Ani na okamžik jsem nevzbudil touhu po senzacích, přestože moje Slovo k davům, byť 
podané jednoduše, vyvolávalo spory. Neboť jen Slovo Boží, které je jednoduché a přímé, 
může pohoršovat takovým způsobem. Pravda vyvolává rozkoly, neboť mnozí ji neunesou. 
Přesto pouze Pravda – Slovo Boží – je tím, čím je vám třeba se zabývat. Rozebírat mé Slovo, 
nebo se přít o význam Pravdy a dělat senzaci ze Slova Božího je ztrátou času. Daleko lepší je 
sloužit Mi tím, že sloužíte ostatním v mém jménu. 

Nebojte se Pravdy, nevzdávejte se jí, odmítejte její nové formulace, ani je netvořte. Pravda 
zůstává stejná, jako vždy byla. Mé Slovo je mé Slovo. Co řeknu, to bude. S Boží vůlí nelze 
manipulovat. Přijetím pravdy získáte jasnou mysl, pokoj duše a touhu být vždy poslušný 



mého Slova – tak, jak je dáno. Není nic, co byste k Němu mohli přidat, neboť zůstane 
nedotčené navěky. 

Váš Ježíš 

1163. Až se má církev rozdělí a padne, přijme s nadšením humanismus 
Pátek, 27. června 2014 v 22:11 
 
Má vroucně milovaná dcero, práci Satana ve světě nepoznáte nikdy snadno, protože je velmi 
mazaný. Jen zřídka odkryje své skutky způsobem, který lidi přiměje zkoumat jeho vliv. 
Během svého panování na zemi po velmi dlouhou dobu přesvědčoval svět, že neexistuje. 
Málokdy uvidíte pravdu, protože je maskována těmi, jichž využívá, aby lidi přesvědčil, že ani 
Bůh neexistuje. 

Cílem ďábla je zmanipulovat lidi a přivést je k přesvědčení, že svět a existence lidské rasy 
jsou samoúčelné. Jeho největším úspěchem bylo zavedení humanismu, a zvláště světského 
humanismu. 

Humanismus, tak zvaná touha postarat se o potřeby lidské rasy odstraněním sociální 
nespravedlnosti, má vadu. Ti, co ve svých životech humanismus přijímají, jím nahrazují víru 
v Boha a je pochopitelné, proč to dělají. Žel, mnoho náboženství vytvořilo rozkolníky, jejichž 
chování není ovlivněno Bohem. Jejich nenávist k druhým a jejich vražedné záměry jsou 
uplatňovány ve jménu Boha, ve skutečnosti je to ale Satan sám, kdo inspiruje každý jejich 
krok. Dělá to, aby odvedl lidi od Boha. Tyto temné duše páchají strašné křivdy a užívají 
jméno mého milovaného Otce k provádění bezbožných činů. Tyto činy pak ospravedlňují ve 
jménu svého náboženství a způsobují, že mnoho lidí odmítá každou víru v Boha. 

Světský humanismus, když tleská všem dobrým věcem ve jménu sociální spravedlnosti, je 
velmi přitažlivý pro duše, které mají citlivé srdce, neboť jejich úmysly jsou dobré. Žel, 
přijmou-li toto učení, říkají, že stvoření světa byla jen náhoda způsobená přírodou. Ale není 
to pravda, protože svět byl stvořen mým Věčným Otcem. Žádný vědec nebude kdy schopen 
vysvětlit stvoření světa, protože toto vědění nebude nikdy člověku oznámeno. 

Odmítnout nadpřirozeno a božskou existenci Boha znamená, že odmítáte morální zásady, 
které mají původ v Bohu. To znamená, že morálka, smysl pro to, co se líbí, nebo nelíbí Bohu, 
nemůže být udržována, a to vede k temnotě. 

Místo toho se člověk soustředí jen na své fyzické potřeby a bude zanedbávat svou duši. 
Po smrti, jeho duše, kterou odmítl přijmout jako životadárný Boží dar, nepřijme ani Boží 
milosrdenství. V této fázi se mnoho těchto duší zcela odcizí Boží milosti. 

Až se má církev rozdělí a padne, přijme s nadšením humanismus. A následkem toho vtáhne 
všechny ty duše do chybného výkladu pravdy o jejich existenci. Svět pak přijme nový typ 
církve – církev starající se o sociální nespravedlnosti – aniž bude proneseno jediné slovo 
o důležitosti spásy vaší duše. 

Váš Ježíš 

1164. Matka Spásy: Z pravé církve zbude ostatek 
Sobota, 28. června 2014 v 15:03 
 
Mé nejdražší dítě, největší klam, který sestoupí na lidstvo, vyjde zevnitř pozemské církve 
mého Syna a bude podnícen jeho nepřáteli, kteří do ní pronikli záludnými prostředky. Satan 
vstoupí do církve mého Syna a znamení toho uvidí jasně ti, kdo mají Božího Ducha pevně 
vrostlého v duši. 



Víra posvěcených služebníků mého Syna bude otřesena, až mnozí budou pociťovat nutnost 
opustit Ho činem znesvěcení. Mnoho ubohých nešťastných služebníků bude vyzváno 
k závazku věrnosti novým slibem a budou příliš ustrašení, aby odešli, i když mnozí hluboko 
ve svém srdci budou vědět, že to je špatně. 

V pozemské církvi mého Syna bude zavedeno mnoho nových pravidel, až se tisíce nováčků 
zavážou církvi přísahou, ale nebudou těmi pravými, protože nebudou mít pravého Ducha 
Kristova v srdci. Vstoupí do církve a budou svědčit pro nové jednotné světové náboženství, 
které nebude uctívat mého Syna, Ježíše Krista. Nejenže Mu nebudou sloužit, jejich povinností 
bude sloužit potřebám humanismu, který ve své pravé podstatě bude popírat existenci 
nadpřirozené povahy Boha a všeho, co představuje. 

Duchovní, kteří se dříve zavázali svým životem Bohu, budou vlákáni do tohoto velkého 
podvodu a následkem toho ztratí pravou víru. Nebudou prosazovat důležitost spásy duší, 
která byla umožněna smrtí mého Syna na kříži. Kříž je středem křesťanství. Je jen jeden kříž, 
a bude to skrze kříž, že uvidíte první zřejmá znamení zrady mého Syna. Budou zavedeny 
nové druhy křížů, které budou opovrhovat znamením kříže a tím, co znamená v srdci 
člověka. 

I nevěřící, kteří až dosud neměli o křesťanství zájem, budou lákáni do takzvané nové 
jednotné světové církve. Spolu se všemi ostatními náboženstvími, které nevycházejí z Pravdy, 
budou zesměšňovat a posmívat se Božím dětem, které zůstanou věrné Slovu Božímu. 

Z pravé církve zbude ostatek a tato armáda se sjednotí po celém světě, aby se stala 
armádou svatých posledních dnů, a Duchem Svatým dostanou moc zachovat Pravdu. Bude 
na ně pliváno, budou se jim posmívat a obviňovat je, že jsou extrémisté, právě tak, jako můj 
Syn, Ježíš Kristus, byl obviněn z kacířství, když kráčel po zemi, aby kázal Pravdu. 

Vyžádá si to obrovskou odvahu zůstat věrný Slovu Božímu, neboť budete obviněni 
z prohřešků proti zákonu. Vaším zločinem je, řeknou nepřátelé Boha, že šíříte nepravdy 
o této ohavnosti. Vše, co pochází od Boha, bude prohlášeno za lež, přičemž pravda, o níž 
řeknou, že je reprezentována novým jednotným světovým náboženstvím, bude skutečná lež.  

Avšak Duch Svatý pokryje ty, kdo budou pokračovat v šíření svatých evangelií, a můj Syn vás 
zakryje a ochrání. Budoucnost přežití lidské rasy a právo na věčný život, zaslíbené každému 
muži, ženě a dítěti zůstane na vašich bedrech. Bude to tento ostatek, který udrží Boží Světlo 
planoucí ve světě, který se ponoří do temnoty. 

Mnozí z vás budou napadáni a duch zla vloží do vašeho srdce lži, aby vás odvrátil od Pravdy. 
Žel, mnozí z vás zjistí, že je příliš těžké zůstat věrnými svému přesvědčení a budete 
pokoušeni obrátit se k mému Synu zády. 

Abyste zajistili, že zůstanete silní, odvážní, klidní a v pokoji, až pozvednete kříž mého Syna 
na svá ramena, musíte se modlit tuto modlitbu modlitební kampaně. Pro mnohé z vás, kteří 
shledáváte těžkým přijmout, že tyto věci mají nastat, přijde den, kdy se budete modlit tuto 
modlitbu modlitební kampaně (158) třikrát denně, protože tlaky, které na vás budou kladeny, 
abyste zapřeli mého Syna, budou drtivé. Modlitba modlitební kampaně (158): 

Ochraňuj mě před jednotným světovým náboženstvím 

"Drahý Ježíši, ochraňuj mě před zlem nového jednotného světového náboženství, které 
nepochází od Tebe. Zachovej mě na cestě ke svobodě, na cestě do tvého svatého království. 

Udržuj mě v jednotě s Tebou vždy, když budu mučen a nucen spolknout lži, které jsou šířeny 
tvými nepřáteli ke zničení duší. 



Pomoz mi vydržet pronásledování, zůstat pevný v pravém Slovu Božím, proti falešným 
učením a jiným svatokrádežím, k jejichž přijetí mě mohou nutit. 

Skrze dar mé svobodné vůle mě vezmi pod moc a právo svého království, dej mi stát a hlásat 
Pravdu, až bude prohlášena za lež. 

Nikdy mě nenechej ochabnout, váhat, nebo utéci ze strachu před pronásledováním. Pomoz 
mi zůstat pevný a nezlomný ve víře v Pravdu tak dlouho, dokud budu žít. Amen." 

Jděte, mé drahé děti a přijměte, že tyto věci se stanou, ale vězte, že zůstanete-li věrni mému 
Synu, pomůžete zachránit duše, které budou vehnány do omylu. 

Vaše milovaná Matka 
Matka Spásy 
 
1165. Nesmíte nikdy odmítnout Boha kvůli zlým činům těch, kdo falešně tvrdí, že 
Mu slouží 
Neděle, 29. června 2014 v 20:20 
 
Má vroucně milovaná dcero, kdokoliv, kdo se náboženstvím zaštiťuje při působení zla lidem 
jiných náboženství, není ode Mne. Náboženství, skrývající nenávist a démonizující jinou víru, 
neslouží Bohu. 

Využívají-li lidé Mne, Ježíše Krista, jako štít, za nímž se ukrývají ve snaze vraždit 
a masakrovat nevinné, pak je to největší svatokrádež. Lidé, kteří věří v Boha, musí vědět, 
kdo Bůh je, co řekl světu a jaké pokyny dal svým dětem, aby Mu sloužili. 

Bůh je Láska. Nepromíjí nenávist jakéhokoliv druhu. Uvidíte-li lidi, užívající náboženství jako 
plášť, aby z jakéhokoliv důvodu způsobili bolest druhým, musíte si být vědomi toho, že to 
s láskou k Bohu nemá co dělat. Nenávist pochází od Satana a on šíří svůj jed mezi 
náboženskými radikály, aby dali volný průchod jeho hněvu vůči Bohu. Tím, že vnikne do 
těch, kdo mají pokřivené chápání, pokud jde o to, kdo Já jsem, daří se mu šířit nenávist proti 
Bohu. Lidé pak řeknou: "Jak by Bůh mohl dovolit takové zlo ve svém jménu?" Odpovědí je, 
že zlo se bude vždy vyskytovat na místech, kde je Bůh uctíván, protože taková místa jsou 
pozorně vyhledávána Zlým, aby zostudil každé náboženství uctívající Boha. Pro jeho skutky 
se lidé budou od Boha odvracet a budou Mu vyčítat každý zlý čin, spáchaný těmi, kdo tvrdí, 
že Mu slouží. 

Nenávist se pečlivě maskuje. Obvykle bývá při těch, kdo tvrdí, že reprezentují Boha, aby byli 
viděni, že přinášejí spravedlivý trest Božím nepřátelům. Pozná se jako "hlas starostlivosti 
a zájmu" s odsouzením toho, co chce, aby svět měl za zlou věc. Církve různých 
náboženských směrů po celém světě byly zevnitř infiltrovány Božími nepřáteli. Cílem je 
zhanobit jméno mého Věčného Otce. Projevilo se to ve všech koutech světa hlubokou 
nedůvěrou a oslabením víry v Boha. Přirozenou domněnkou pak je, že Boží zástupci 
podněcovali zlo v jeho jménu, a proto je víra v Boha chybou. Z toho důvodu byl svět uvržen 
do nenávisti, zkaženosti a válek, protože Satanův plán je zničit každé náboženství, uctívající 
pravého Boha. Ti, kdo působí takové zlo, nemají lásku v srdci. 

Nesmíte nikdy odmítnout Boha kvůli zlým činům těch, kdo falešně tvrdí, že Mu slouží. 
Uděláte-li to a vzdálíte se kvůli tomu od Boha, odpadli jste kvůli lžím, které Satan chce, 
abyste spolkli. Neodsuzujte nikdy ostatní kvůli jejich víře – ať dobré, či špatné. Nikdy 
nesuďte mého Věčného Otce nebo Mne, Ježíše Krista, jeho milovaného Syna, pro hříchy, 
páchané těmi, kdo slouží jeho církvím. Člověk je, a vždy bude na této zemi hříšníkem. Hřích 



bude vždy prokletím člověka, dokud znovu nepřijdu. Ale obvinit Boha z hříchu je právě tak 
strašné znesvěcení, jako je to nemožné. 

Probuďte se ke skutečnosti, že Satan existuje a že si dává pozor, aby skrýval tento fakt, že 
může klamně přivést duše do proklínání Boha, Stvořitele všeho, co je a kdy bude. Brzy 
všechny tyto ukrutnosti skončí a všechna sláva bude moje. Nebude to trvat dlouho, než bude 
Satan zničen a lidská rasa bude schopna jasně vidět, kdo Já jsem, i ten nádherný život, který 
přinesu při svém Druhém příchodu. 

Musíte zůstat bdělí ke všemu, co je předkládáno v mém svatém jménu, neboť zjistíte, že ne 
všechno pochází ode Mne. 

Váš Ježíš 

1166. Můžete podporovat jen Pravdu, neboť Já jsem Pravda. Zřekněte se 
Pravdy a zřeknete se Mne. 
Pondělí, 30. června 2014 v 23:50 
 
Má vroucně milovaná dcero, vy, moji drazí následovníci, musíte vědět, že brány pekla mou 
církev nikdy nepřemůžou, i když mnoho z mé církve bude zničeno, jak bylo předpověděno. 
Ale Pravda nemůže nikdy zemřít. Mé Slovo nikdy nezanikne, ani mé učení nebude 
zapomenuto těmi, kdo jsou v pravé jednotě se Mnou. 

Jen ti, kdo zůstanou věrni mému Slovu, mohou říct, že jsou součástí mé pozemské církve. 
Ti, kdo tleskají všemožným manipulacím s mými svatými evangelii, nebo přizpůsobování 
mého učení, nebudou už moci tvrdit, že Mi slouží. Pokud by se můj posvěcený služebník 
odvážil před mým časem [Druhého příchodu] vyhlásit jiné učení než to, které bylo dáno 
lidem mými apoštoly a proroky, bude okamžitě vypuzen. 

Varuji všechny, kdo přijímáte cokoliv, co považujete za posvátné – co je ale výtvor lidí a 
jejich rukou – a vy to přijímáte jako moje, že vás vyženu, neboť se už nadále nebudete moci 
nazývat mými služebníky. A pokud uvedete duše v omyl, váš trest začne ve vašem čase 
a bude pokračovat dlouho po vašem odchodu z tohoto života. 

Můj hněv neznáte, protože jste jej ještě nezakusili. Ale vězte toto: Vy, kdo Mě zradíte, už 
beztak víte, kteří to jste, neboť vaše víra již zeslábla. Mnoho vás již padlo a vaše slabost 
bude váš pád. Zradíte Mne, zřeknete se Mne a přijmete mé nepřátele, protože tak budete 
vtaženi do nového náboženství – světského humanismu, jenž jako vlk oblečený do roucha 
beránčího vás přijde pohltit – že Já budu zapomenut. Vaše ctižádost a touha zalíbit se mým 
nepřátelům, kteří v kruzích mé církve dosáhnou vysokých postavení – vás oslepí k Pravdě. 
To bude příčinou vašeho zániku a všech, které vtáhnete do smrtelného omylu. 

Až má církev převrátí mé učení vzhůru nohama a naruby, budete vědět, že přišel čas, aby 
antikrist zaujal hlavní úlohu. Ti, kdo uctívají šelmu, si sami podepíší svůj rozsudek smrti 
a předají svou svobodnou vůli, posvátný Boží dar, mým nepřátelům. Jakmile se zavážete 
přísahou tomuto novému falešnému učení, budete vinni mým křižováním a váš trest bude 
tvrdý. 

Proč, můžete se ptát, byste měli být trestáni za vaši poslušnost k starším? Odpověď je 
prostá. Když jste se zavázali přísahou Mi sloužit, souhlasili jste podporovat Pravdu. Porušíte-li 
tuto přísahu svou poslušností mým budoucím nepřátelům, pak to nebudu Já, komu budete 
sloužit. 



Můžete podporovat jen Pravdu, neboť Já jsem Pravda. Zřekněte se Pravdy a zřeknete se 
Mne. Zřeknete-li se Mne, jako Boží služebník, nebudete nadále s to vést Boží děti k jejich 
věčné spáse. 

Váš Ježíš 

1167. Vaše víra bude zkoušena jako nikdy dříve 
Úterý, 1. července 2014 v 20:20 
 
Má vroucně milovaná dcero, láska, vyzařující z mých stoupenců, kteří Mě v tomto čase 
následují, je všeobjímající. Je to světlo planoucí mezi vámi a udržující mou lásku, 
pociťovanou všude, kde jsem uctíván. Duch Svatý je stále vyléván na mou pozemskou 
církev, zápasící se zkouškami a soužením, jimž čelí každý den. 

Avšak duch temnoty stále silně tíží národy, protože agenti zla dělají vše možné, aby 
z povrchu světa smetli každou stopu po Mně, po mém Slovu a mojí pravé církvi. Buďte 
ujištěni, jakkoliv je vaše břímě těžké, že Já jsem s vámi, kráčím vedle vás a pomáhám vám 
překonat protivenství na každém kroku vaší cesty. Vaše víra bude zkoušena jako nikdy dříve, 
vaše odvaha vás může čas od času opustit, vaše vytrvalost bude zkoušena do krajnosti 
a vaše přijetí Pravdy zpochybňováno. Vyhlédnou si vás, budou se vám posmívat, pohrdat 
vámi; to vše bude způsobeno zlovolnými skutky těch, které Satan využívá, aby bojoval se 
Mnou, Ježíšem Kristem. Ale, moji praví následovníci – nic nemůže zničit mou církev. 

Ti, kdo zůstanou poslušní Slova Božího, toho, jež existuje už tak dlouho, Mě budou i nadále 
na zemi reprezentovat. Má ochrana vás pokryje jako neviditelný plášť a vaše víra se nikdy 
nezmenší, budete-li bojovat Božím mečem. 

Zůstaňte Mi věrni a mé Světlo bude i nadále zářit na lidské pokolení. Můj slib je, že má církev 
zůstane nedotčená, i když bude menší, než je dnes, a to až do Velkého dne Pána. 

Váš Ježíš 

1168. Matka Spásy: Brzy se stane nezákonným prohlásit, že následujete Ježíše 
Krista 
Středa, 2. července 2014 v 16:40 
 
Drahé děti, pokud by lidé spatřili majestát mého Syna, sedícího na nebeském trůnu po 
pravici Věčného Otce, svěsili by hlavu hanbou a lítostí. 

Můj milovaný Syn, Ježíš Kristus, je zbožňován, ctěn a zahrnován velkou láskou anděly 
a svatými v nebi. Na zemi je prokazováno velmi málo úcty Jemu, který vytrpěl strašnou smrt 
pro spásu lidské rasy od hříchu. Jak nebesa pláčou v tomto období dějin, kdy se [Zlý] 
všemožně pokouší zbavit zemi všech znaků přítomnosti mého Syna. Nestačí už zákaz 
znamení nejsvětějšího kříže na veřejnosti, brzy se stane nezákonným prohlásit, že 
následujete Ježíše Krista. 

Velmi málo tolerance bude projeveno křesťanům, kteří zůstávají věrni Slovu a jdou po cestě 
k Bohu. Dokonce i posvěcení služebníci, kteří tvrdí, že slouží Ježíši Kristu, budou příliš slabí, 
aby bránili křesťanství, a podvolí se nátlaku k přijetí těchto zákonů. V mnoha případech 
zrádci mezi nimi usnadní odstranění kříže a Pravdy křesťanství. Časem budou všichni uctívat 
falešné učení spolu s ostatními náboženstvími, která nepocházejí od Boha. Protože si zvolí 
cestu omylu ze své vlastní svobodné vůle, bude to znamenat, že odmítnou přijmout Boží 
milosrdenství a odsoudí se do temnoty. 



Nesmíte nikdy zradit mého Syna z jakéhokoliv důvodu, neboť On je Cestou Pravdy a jen On 
vám může přinést věčnou spásu. 

Vaše milovaná Matka 
Matka Spásy 
 
1169. Bůh Otec: Já jsem Pravda. Chopte se mé ruky a následujte Mě. Všechen 
život pochází ode Mne. 
Čtvrtek, 3. července 2014 v 16:40 
 
Má nejdražší dcero, člověk řídí svůj vlastní osud, protože mu byla dána svoboda volby jako 
můj dar.  

Někteří si vyberou správnou cestu do mého nebeského království, která vede skrze mého 
jednorozeného Syna, Ježíše Krista. Jiní vybírají nemoudře. Kvůli darům člověku, které 
zahrnují inteligenci, vědění a svobodnou vůli, mnozí zpychnou. Jiní vyhledávají klam a velké 
hmotné dary, které umožňuje svět, až se jim nakonec stanou důležité jen jejich chvilkové 
touhy. Lpěním na sobeckém jednání a skutcích, a tím, že se stanou posedlí sami sebou 
a hledáním osobního uspokojení na úkor ostatních, se odsuzují k hříchu, který je zotročí. 

Tím, že odmítnete přijmout dar věčného života, který přináším všem, kdo budou mít podíl na 
mém království, drahé děti, se ode Mne oddělíte navěky. Přicházím v tomto čase zasáhnout, 
protože sebestřednost vyhladila ve světě všechnu lásku ke Mně ve vašem srdci. Přijdu 
a přinesu vám Pravdu, poznání mého království a připomenu vám dvě dané volby. První 
volbou je přijmout moji milosrdnou ruku a žít úžasným životem a sdílet božský život v mém 
novém království. Druhou volbou je vybrat si věčnou temnotu a stát se otroky propasti, kde 
Satan zůstane navždy. 

Tak mnoho vás odmítá moji lásku, poznání, které jsem vám dal svým svatým Slovem 
a varování, která vám předali proroci. Nevěřte, že dnešní svět se nějak liší od dosavadních 
časů Země. Lidé se nezměnili. Hřích je stále vaší kletbou, a jen tím, že budete bojovat 
s nepřítelem – jenž vám přináší trápení a smutek – se stanete schopni přijmout život, který 
jsem pro vás stvořil. 

Naslouchejte teď, když vám připomínám svůj slib. Stvořil jsem věčný ráj, který vám náleží. 
Poskytne vám věčný život těla a duše. Čeká na vás. Nepromarněte své dědictví. Učiníte-li to, 
zlomí Mi to srdce a tohoto rozhodnutí budete navždy litovat. 

Slyšte nyní mé volání, neboť sešlu veškerá znamení, každý zázrak a každou milost 
k probuzení vašeho otupělého srdce, dokud vás nevyburcuji k poznání Pravdy. 

Já jsem Pravda. Chopte se mé ruky a následujte Mě. Všechen život pochází ode Mne. 

Váš Věčný Otec 
Bůh Nejvyšší 
 
1170. Člověk lásku splácí láskou, stejně jako nenávist plodí nenávist 
Sobota, 5. července 2014 v 17:46 
 
Má vroucně milovaná dcero, dovol Mi dnes přinést světu velká požehnání tím, že každému 
národu udělím Ducha lásky skrze moc Ducha Svatého. 
 



Tento dar lásky mnohé zahalí, včetně těch, kteří Mě nepřijímají, a svět bude svědkem 
velkých činů dobročinnosti. Až uslyšíte mluvit o takových zázracích, kdy národy pomohou 
jiným národům, které jsou ve velké nouzi, pak to přijměte jako znamení z nebes. 
 
Má láska mnohé přivábí, protože se šíří tímto mým mimořádným zásahem v tomto 
mimořádném čase. Naslouchejte Mi, moji milovaní stoupenci, neboť chci, abyste věděli, že 
když se modlíte o pokoj, dám vám svůj pokoj. Když se modlíte, aby láska zvítězila nad 
nenávistí, dám vám svou lásku. Když se modlíte, abyste posílili svou víru, vyliju na vás svou 
lásku a vaše víra vzroste. Když vaše víra vzroste, budete mé Slovo šířit příkladem. Ukážete-li 
druhým bezpodmínečnou lásku, půjdete v mém jménu. Podle vašich činů, pak budou ostatní 
následovat vašeho příkladu. 
 
Člověk lásku splácí láskou, stejně jako nenávist plodí nenávist. Abyste přemohli nenávist, 
musíte vždy odpovídat láskou, neboť láska oslabí ducha zla. Projeví-li dostatek lidí lásku 
jeden druhému, v každé životní situaci, pak se nenávisti dařit nebude. 
 
Má láska mezi vámi roste. Vezměte ji a šiřte ji, neboť dá život všem, včetně těch, kdo ji 
potřebují nejvíce. 
 
Váš Ježíš 
 
1171. Matka Spásy: Budu úzce spolupracovat s mým milovaným Synem, Ježíšem 
Kristem, v jeho posledním činu pro záchranu lidstva  
Neděle, 6. července 2014 v 14:25 
 
Mé dítě, můj čas, jako Matky Spásy, kdy budu úzce spolupracovat s mým Synem, Ježíšem 
Kristem, v jeho posledním činu pro záchranu lidstva, byl pevně stanoven. 
 
Od toho dne budu dělat vše, co je ode mne požadováno, abych Mu odpověděla, až zasáhne 
do záležitostí světa, aby odhalil své milosrdenství. 
 
Cesta ke spáse je velmi těžká, protože není nikdy snadné otevřít Pravdě oči slepých. Není nic 
nepříjemnějšího, než vidět ubohé duše, které nemohou vidět, protože vidět odmítají. Lidská 
tvrdohlavost je velkou překážkou, a proto jsou vyžadovány velké činy modlitby a oběti všemi, 
kdo jsou v srdci požehnáni Božím Světlem. Šlechetností vaší svobodné vůle přinesete mému 
Synu vytoužený dar, který umožní Duchu Svatému sestoupit na duše, které milosrdenství 
mého Syna nejvíce potřebují. 
 
Může být velkou výzvou hlásat Pravdu pouze vaší vírou. Ale i když mnozí lidé jsou věrni 
mému Synu, nemají dar pochopení. Slepá víra v Boha je velkým darem a je dána těm, kdo 
jsou něžného srdce a bez sobectví. Povstaňte proto, drahé děti, a připravte se na velkou 
bitvu o duše. Bude to největší úkol dokonce i pro nejsilnějšího z vás. Dovolte mi, vaší Matce, 
vést vás v přicházejících časech, neboť já jsem vaše Obhájkyně a Ježíš Kristus mi dal velké 
milosti, abych byla schopná vás vzít s sebou na cestu k velké slávě. 
 
Jděte v pokoji milovat Boha a sloužit Mu. Vám, kdo Ho následujete jako malé děti, bude 
poskytnuta veškerá ochrana. 
 
Vaše milovaná Matka 
Matka Spásy 
 
1172. Matka Spásy: Jen s Boží láskou v duši můžete šířit Slovo Boží 



Úterý, 8. července 2014 v 16:00 
 
Mé drahé dítě, cožpak nevíš, že kvůli své lásce k vám všem Bůh dovolil mně, Matce Boží, 
hlásat své nejsvětější Slovo, při všech mých zjeveních, jež se ve světě udála? 
 
Přáním mého milovaného Syna, Ježíše Krista, bylo, abych se dala poznat a mohlo nastat 
obracení k Pravdě. A tak tomu bude ve všech mých svatyních po celém světě, že Bůh bude 
oznamovat Pravdu, dokud nepřijde Velký den Pána. Musíte se všichni sjednotit, abyste vzdali 
Bohu slávu na všech mých svatých místech, aby On, ve svém milosrdenství, vylil velké 
milosti, dokonce i na nejnehodnější duše, protože jsou těmi, které vyhledává nejvíce. 
 
Nejen po těch s dobrým vzděláním ve svatých evangeliích touží a žádá On, můj Syn, aby 
přicházeli ke mně. Ne, jsou to i ti, kdo cítí prázdnotu v srdci, kteří, ať už jakkoliv hledají 
vnitřní pokoj, jej nedokážou najít. Mnoho lidí hledá štěstí, pokoj a radost v tomto životě 
a zřídkakdy je nalézají. Nemohou nikdy najít opravdový pokoj, nedokážou-li najít lásku. Jen 
láska k druhým vás může přiblížit k Bohu, protože bez lásky nikdy nenajdete Boží přítomnost. 
 
Prosím vás, drahé děti, přicházejte ke mně, Matce Spásy, a proste mě o modlitby, aby vás 
Bůh naplnil svou láskou.  Budete-li se modlit tuto modlitbu, budu prosit mého Syna, aby 
odpovídal na vaše volání. Hledejte lásku, projevte jakoukoliv lásku, kterou máte v srdci, 
a sdílejte ji s druhými. Učiníte-li to, můj Syn vás naplní tak velkou láskou, že pak budete 
připraveni ji vzájemně sdílet. Láska vymýtí nenávist. Cítíte-li jakýkoliv druh nenávisti k jiné 
lidské bytosti, pak musíte snažně prosit mého Syna, Ježíše Krista, aby vás zbavil této nákazy. 
 
Modlitba modlitební kampaně (159): 
 
Úpěnlivá prosba o Boží lásku 
 
"Ó, Matko Spásy, prosím tě o přímluvu, když úpěnlivě prosím o Boží lásku. Naplň mou duši, 
prázdnou nádobu, Boží láskou, aby, až bude přetékat, se vylévala na duše, kterým se snažím 
projevit soucit. 
 
Prosím, abych mocí Boží byl zbaven vší nenávisti, kterou bych mohl pociťovat k těm, kdo 
zrazují tvého Syna. 
 
Pokoř mě v duchu a naplň mě šlechetností duše, abych byl schopen následovat učení Krista 
a šířit jeho lásku do každé oblasti mého života. Amen." 
 
O lásce se mluví, jako by bylo snadné ji cítit, ale u mnohých vyžaduje velkou pokoru, 
zbavenou všeho sobectví. Bez ponížení se před Bohem, nepocítíte jeho lásku. A bez Boží 
lásky se vám nemůže dařit. Jen s Boží láskou v duši můžete šířit Slovo Boží. 
 
Bez jeho lásky, slova, vyřčená jeho jménem, budou neplodná a zbavená života. 
 
Vaše milovaná Matka 
Matka Spásy  
 
1173. Mé Slovo je velmi prosté, snadné k pochopení, ale není tak snadné je žít 
Středa, 9. července 2014 v 15:48 
 
Má vroucně milovaná dcero, mým pokynem všem, kdo Mě uctívají, je modlit se usilovně kvůli 
nepokojům, které brzy ve světě propuknou. Vyvstane mnoho událostí, všechny budou 



souviset s rozdělením, způsobeným náboženskou nenávistí a chamtivostí. Ale až pohrdání 
Mnou, které se již ve světě projevuje, vyjde z mých vlastních čtyř zdí, pak poznáte, že čas 
už je blízko. Neboť až Mě budou proklínat a pronásledovat ty, kdo Mě milují, pak se stanou 
svědky mého zásahu, který bude jako blesk. 
 
Mnozí si popletou mé ochotné přijetí pronásledování, jehož pro mé následovníky bude vždy 
dost, s přijetím zlých věcí a svolností umožnit jejich zdar. Jenže to by bylo špatně. Všechna 
láska pochází ode Mne. Všechno zlo pochází od Satana. Až se láska a zlo střetnou, dojde 
k velkému rozvratu. Zlu se nemůže dařit, když proti němu povstanu. Dokonce i Satan sám 
může šířit svůj jed jen podle vůle Boží. 
 
Zlo, které zamořuje svět, bude zničeno. O tom nepochybujte. Musíte ale rozeznat co je tím 
zlem, protože Satan je bude vždy podávat jako dobrou věc. Jeho oblíbenou taktikou je 
předložit zkreslený pohled na mé učení včetně velkých podvodů, které mohou rozpoznat jen 
ti, jimž Duch Boží sídlí v duši. Tak mnozí šíří různé verze mé nauky a vytvářejí své vlastní 
výklady, a to mnohé mate. Když ti, kdo tvrdí, že Mě znají, Mě křižují soužením těch, kteří Mi 
slouží, pak vězte, že nejsou ode Mne – neboť jak by mohli být? 
 
Buďte v pokoji, protože vše, co potřebujete vědět, je obsaženo v mém svatém Slovu. Mé 
Slovo je velmi prosté, snadné k pochopení, ale není tak snadné je žít. Život podle mého Slova 
a láska budou hnací silou každého slova, které vyslovíte, každého činu, který vykonáte 
a každého gesta, které učiníte. Nebudete-li svědky lásky ve slovech těch, kdo tvrdí, že jsou 
svatí, pak to není Slovo Boží, jemuž nasloucháte. Místo toho slyšíte lidský výklad, který  je 
chybný. 
 
Cokoliv, co nevychází z mého božství, není ode Mne. 
 
Váš Ježíš 
 
1174. Znát to, co jsem vás učil, je samo o sobě k ničemu, pokud nemilujete 
bližního, jako Já miluji vás 
Neděle, 13. července 2014 v 16:27 
 
Má vroucně milovaná dcero, Boží děti mohou být přirovnány k poupatům květin. Poupata, 
kvůli výživě, kterou si v půdě nalézají, prospívají a rostou. Ale není-li zem úrodná, poupata 
nemohou rozkvést do zralých květů, které potěší oko toho, kdo se na ně dívá. 
 
Je-li půda úrodná, květina bude zdravá. Je-li plná mšic, pak květ nerozkvete. Dokonce 
i zdravá půda, je-li zamořena jedem, neumožní vyrůst zdravé, živé rostlině. Pokud Boží děti 
nenaslouchají Slovu Božímu, nevstřebávají Pravdu a nedodržují Desatero přikázání, budou 
prázdné a budou postrádat duchovní pokoj. Jen když budete chtít naslouchat tomu, co 
slibuje Slovo Boží, můžete očekávat, že se vám bude dařit, nebo že najdete pokoj. 
 
Mnozí lidé, kvůli lžím, které Satan k oklamání duší šíří po celém světě, cítí, že jsou ztracení 
a bez duchovního života. Života lze dosáhnout jen přijetím Mne, Ježíše Krista, za svého 
Spasitele. Ale ani potom to samo o sobě nestačí. Musíte se také rozpomenout na to, co jsem 
vás učil. Znát to, co jsem vás učil, je samo o sobě k ničemu, pokud nemilujete bližního, jako 
Já miluji vás. Postavíte-li se a pyšně prohlásíte, že jste moji stoupenci, aniž projevíte lásku 
k druhým a nečiníte ostatním to, co byste očekávali, že budou činit vám, pak jste pokrytci. 
 
Znáte-li Mě, budete milovat druhé, bez ohledu na hříchy, jimiž jsou vinni. Nebudete nikdy 
soudit jiné v mém jménu, protože k tomu nemáte právo. 



 
Váš Ježíš 
 
1175. Svět Mě opustil, jak bylo předpověděno, a na mém Těle byla spáchána ta 
největší zrada 
Úterý, 15. července 2014 v 18:00 
 
Má vroucně milovaná dcero, svět Mě opustil a na mém Těle byla spáchána ta největší zrada. 
Mé Slovo je trháno na kusy a mnozí z těch, kdo říkají, že jsou znalí mého učení, budou 
neteční k pronásledování, kterým bude postižena má církev. Tak jako Mi zlořečili při křižování 
ti, co se pyšně chvástali svou vynikající znalostí mých cest, budou Mi spílat i při tomto mém 
Druhém příchodu, kdy si vyžádám své království. 
 
Nevděčné duše bez prostoty či pokory, nikdy nepřijmou hlas těch, které považují za nehodné 
vyslovit Pravdu. Nikdy nepřijmou Pravdu, neboť když přijímají falešnosti v mém jménu, 
v jejich srdci nebude místo pro Božího Ducha, aby jim zaplavil duše. Místo aby připravovali 
lidstvo na mé velké milosrdenství – na Den, který jsem slíbil světu – odvrátí se. Nepoznají 
Boží znamení seslaná otevřít a připravit jim srdce na Mne, pro jejich pyšná a zatvrzelá srdce. 
Učiní také vše, co dokážou, aby zabránili Slovu Božímu dostat se ke každému hříšníkovi 
světa, a to jim nedám nikdy zapomenout. 
 
Ten, kdo Mi ztratí duši, ztratí tu svou vlastní. Ten, kdo Mi zatarasí cestu, nebude mít kam se 
obrátit. Ten, kdo proklíná vůli Boží, bude proklet. Co jste se ode Mne opravdu naučili, když si 
nedokážete vybavit pravdu mého slibu, že přijdu znovu? Mé království přijde na zem, jako je 
v nebi, a ti, kdo nedokázali pochopit, co jsem řekl, nebudou o nic moudřejší. Promarní 
milosti, které sesílám, a uzavřou se ve vězení tak temném, že budou oslepeni mým Světlem 
ve Velký den. 
 
Můj čas přijde zanedlouho a už nemohu víc udělat, abych vás připravil. Má láska zůstává 
stejně velká, jako i milosrdná, ale musíte si také pomoci sami, neboť není snadné stát se 
hodnými mého slibu spásy. 
 
Váš Ježíš 
 
1176. Lidský intelekt není schopný porozumění všeho, co se Mne týká 
Čtvrtek, 17. července 2014 v 17.17 
 
Má vroucně milovaná dcero, největší bolest, kterou musí snášet ti, kdo Mě milují, způsobuje 
temnota duše. Čím více budete spojeni se Mnou a ve Mně, tím více budu ve vás kvůli tomu 
trpět. Neboť budu-li přebývat ve vaší duši, tím více bolesti budete muset kvůli tomu snášet. 

Stane-li se duše v plném sjednocení částí Mne a odevzdá-li Mi svou vůli, tím více bude v této 
osobě zřejmá moje přítomnost. Bude k sobě přitahovat nenávist druhých, pocítí můj vlastní 
žal, až bude svědkem nečestnosti, bezpráví a bezbožnosti kvůli hříšnosti světa. Nastane 
zbystření smyslů, chápání duchovních věcí – zrozené utrpením se Mnou – odhalí mnohé věci, 
jež probudí v duši hlubší chápání, pokud jde o bitvu, která existuje mezi Bohem a Satanem. 

Pochopí, co uchvátilo jeho duši, jeho tělo a smysly, ale to neznamená, že je to pro něj 
snadné přijmout. Lidský intelekt není schopný porozumět všemu, co se Mne týká, nebo 
všemu, co ze Mne pochází. Ale bude-li Mi důvěřovat a přijme, že všechno dobré pochází ze 
Mne, pak Mě nechá v něm růst pro dobro všech. 



Když Mi dovolíte přebývat ve vaší duši, mohu dosáhnout velkých věcí. Tak mnoha lidem 
může být dán můj dar milosrdenství, dovolíte-li mé lásce šířit se touto cestou. Skrze obětující 
se duše mohu zasáhnout k záchraně duší druhých. Vždy přijměte, dávám-li dar utrpení, že to 
lidstvu jako celku přináší velký prospěch. Mé milosrdenství je můj dar vám. Přijměte různé 
způsoby, s nimiž pracuji, s vlídností, neboť bolest bytí ve spojení se Mnou bude mít krátké 
trvání. 

Přijměte Mě takového, jaký jsem a ne takového, jakého byste chtěli. 

Váš Ježíš 

1177. Bůh Otec: Až se prosadí má vůle, zavládne pokoj 
Pátek, 18. července 2014 v 15:52 
 
Má nejdražší dcero, svět je můj a Já patřím všem Božím dětem. Já jsem váš. 

Mé potomstvo bude čelit velkým otřesům, až pošlu své anděly vyvést mé věrné, a všechno 
zlo bude brzy vyhnáno. Budu drtit své nepřátele, dokud nevymizí každá stopa bolesti 
a zármutku, které lidstvo snáší. Už žádné slzy, žádný smutek, žádná bolest, neboť všechna 
moc bude moje. 

Můj plán se již odvíjí, ačkoliv málo lidí si je toho vědomo. Ale řeknu vám toto: Setřete si své 
slzy. Nebojte se mého zásahu, neboť to bude má vůle, která se spojí s vůlí mých dětí – a to 
brzy. Až se prosadí má vůle, zavládne pokoj, nejen ve vašem srdci, ale i na zemi, stejně jako 
je v nebi. Důvěřujte Mi. 

Nebojte se mé ruky, neboť jen ti, kdo Mě zcela odmítnou, budou trpět. Netoužím po pomstě 
a proniknu srdce dokonce i těch, kteří Mě proklínají. Mé milosrdenství způsobí, že jen velmi 
málo bude chtít být oddělenými ode Mne, až se dám poznat skrze svého Syna, Ježíše Krista. 
Slabí se stanou silnými. Bázliví odvážnými a ti, s nenávistí v srdci, budou prostoupeni mou 
láskou. 

Miluji a toužím po všech svých dětech a kvůli tomu znovu získám své království s nejmenším 
možným utrpením. 

Prosím, naprosto Mi důvěřujte. Neboť je blízko den, kdy jen Světlo mého božství bude 
panovat na zemi a všechen pokoj bude váš. 

Váš Věčný Otec 
Bůh Nejvyšší 
 
1178. Člověkem vytvořené učení vám nenasytí duši 
Neděle, 20. července 2014 v 16:45 
 
Má vroucně milovaná dcero, až svět ovládne duch temnoty, bude pro věřící ve Mne, Ježíše 
Krista velmi těžké, aby zůstali věrni mému Slovu. Až má církev ochabne, moji věřící se budou 
cítit zklamáni vším, co jsem učil a budou svádět boj o svou víru. 

Nechci, abyste odvrátili pozornost od Slova Božího; pokud to uděláte, už Mě nenajdete. 
Nebudete-li zachovávat mé Slovo a dáte se svést falešným pocitem jistoty – kdy hřích bude 
přehlížen a považován za bezvýznamný – potom vám bude zatěžko, abyste zůstali věrni 
mému učení. 



Povstaňte, všichni, a slyšte nyní můj hlas, když vám říkám toto: Vše co jsem vás učil, že je 
svaté, bude rozerváno na kusy. Mnohé z vás zmate, že až tolik z učení, které jsem dal své 
církvi, bude brzy opuštěno jako by bylo nepatřičné pro tuto dobu. Časy, kterým hledíte vstříc, 
přinesou mnoho utrpení, neboť se vám nedostane vedení, na němž byla postavena má 
církev. Budova se rozpadne, víra mých posvěcených služebníků natolik zeslábne, že si to 
nedokážete ani představit a všechna Pravda bude vyvrácena. Člověkem vytvořené učení vám 
nenasytí duši.  Jen Já, Ježíš Kristus, vás mohu živit vírou, která vás učiní způsobilými Mne 
následovat. Ať už vám bude řečeno cokoliv, musíte Mi zůstat věrni, neboť Já vždy zůstanu 
věrný vám. 

Oddělíte-li se ode Mne, budu stále poblíž vás a budu se pokoušet přitáhnout vás opět k sobě. 
A přesto, že můžete zbloudit a přizpůsobit svůj život přijetím lží, Já vás nikdy neopustím. 
A až budete úplně ztracení, vyhledám vás a přivedu zpět do své říše. Já vás nikdy neopustím, 
i když vy opustíte Mne. 

Váš Ježíš 

1179. Bůh Otec: Buďte stateční, moji maličcí, neboť mé úžasné království bude 
brzy vaše 
Pondělí, 21. července 2014 v 14:23 
 
Mé drahé dítě, když jsem stvořil svět, bylo to proto, abych sdílel svou existenci s každým 
z vás. Má láska pak byla rozdělena a tehdy se svět stal jedno ve Mně. Moji andělé jásali 
v mém nově založeném království a má láska se šířila až za mou říši, protože tak jsem to 
chtěl. 

Přestože má láska byla pokárána, věděl jsem, že moje soužení dojde naplnění, až obnovou 
země dovedu hřích ke konci. Můj čas, kdy vše bude žít podle mé vůle, je blízko. Má svatá 
vůle bude přítomná v srdci mých dětí. Všichni budou znovu plní radosti. Až do onoho Velkého 
dne bude člověk snášet mnoho bolesti, a to kvůli hříchu, původci jeho oddělení ode Mne. 

Dokud bude existovat hřích, bude člověk trpět zkouškami, vyměřenými mu tím, který Mě 
nenávidí. On, Zlý, se bude tvářit, jakoby vás miloval, měl o vás starost, a bude stále 
ovlivňovat každého z vás, dokud nepošlu svého Syna, aby vás shromáždil do své svaté 
náruče. Buďte stateční, moji maličcí, neboť mé úžasné království bude brzy vaše a vy, spolu 
se svými rodinami, budete žít v mé svaté vůli. Až má Boží vůle bude mezi vámi naplněna, 
svět, jenž zahrnuje nebe a zemi, se stane jedno. Budeme-li jedno, nebude už více bolesti, 
ani smutku, protože hřích bude zcela vyhlazen. 

Váš Věčný Otec 
Bůh Nejvyšší 
 
1180. Matka Spásy: Ježíš Kristus není lidmi milován tak jako kdysi 
Úterý, 22. července 2014 v 16:50 
 
Mé drahé dítě, můj Syn, Ježíš Kristus, není lidmi milován tak jako kdysi. Lhostejnost k jeho 
existenci se proměnila v nechuť ke všemu, čím je, ke všemu, co představuje a co slíbil. To 
mě velmi bolí a trápí. 

Jak se bude odpadlictví rozrůstat a šířit, On, Ježíš Kristus, bude odsuzován všemi národy 
natolik, že těm, co Ho milují a následují jeho učení, nebude možné projevit Mu věrnost, aniž 
by zakusili zesměšňování, výsměch a pomluvy. Jemu věrní nebudou schopni hlásat Pravdu 
bez setrvání na modlitbách v prosbách k Němu o pomoc vydržet protivenství, kterému budou 
muset denně čelit. 



Abyste zůstali věrni Ježíši Kristu, musíte Ho bezpodmínečně milovat. Milovat Ho opravdově 
je velké požehnání a je to také Boží dar. Ty, jejichž láska k mému Synu zeslábla, prosím, aby 
se modlili tuto modlitbu. 

Modlitba modlitební kampaně (160): 

Pomoz mi Tě více milovat 

"Ó, můj Ježíši, Spasiteli světa, pomoz mi Tě více milovat. Pomoz mi růst v lásce k Tobě. 
Naplň mi srdce svou láskou a soucitem, abych mohl dosáhnout milosti Tě milovat, tak jako 
Ty miluješ mě. 

Naplň mou nevděčnou duši hlubokou a trvalou láskou k Tobě a ke všemu, co představuješ. 
Mocí tvých milostí mi pomoz milovat bližního, jako Ty miluješ každé Boží dítě, a projevit 
soucit k těm, kdo potřebují tvou lásku a kdo jsou bez víry. 

Dej mi být jedno s Tebou, abych dokázal vést křesťanský život, jaký jsi nás učil žít svým 
příkladem během času tvého pobytu na zemi. Amen." 

Milujte mého Syna, děti, a On bude šířit svou lásku, aby každé Boží dítě bylo vtaženo do jeho 
velkého milosrdenství. 

Vaše milovaná Matka 
Matka Spásy 
 
1181. Důvěřujete-li Mně, musí to být bez podmínek 
Středa, 23. července 2014 v 17:04 
 
Má vroucně milovaná dcero, důvěra je velmi špatně chápaný pojem, když přijde na můj 
vztah s vámi. Důvěřovat není snadné, protože člověk je hříšník a kdykoliv může zradit důvěru 
dokonce i těch, které miluje. 
 
Důvěřovat Mně stojí duši velké úsilí. Důvěřujete-li Mně, musí to být bez jakýchkoliv 
podmínek, nebo vašich požadavků. Říkáte-li, že Mě milujete, zahrnuje to mnoho stupňů. Ten 
první je stupeň důvěry a lásky ke všemu, co jsem učil, a proto, kdo Já jsem. Druhý je 
inspirován láskou k mému učení a hlubokým soucitem ke Mně. K třetímu stupni dojde, jste-li 
v plné jednotě se Mnou, kdy cítíte mou lásku, mou bolest, můj smutek a chápete – bez toho, 
že byste věděli proč – co znamená být opravdové Boží dítě. Znamená to uznat, že Já jsem 
Začátek a Konec a že všechno pochází ode Mne. 
 
Milujete-li Mne s otevřeným srdcem jako dítě, budete Mě milovat bez podmínek. Budete 
vědět, že vám přijdu na pomoc, když se vše bude zdát beznadějné, budete vědět, že má 
láska k člověku je ustavičná, bez záště, bez rozlišování a že neodmítnu jediného hříšníka – 
nezáleží na tom, čeho se dopustil. Potom už nebudete mít pochybnosti o mém božství a zcela 
se Mi odevzdáte. Přestože nepochybně budete trpět rukama lidí, ponecháte všechno na Mně, 
budete-li Mě takto milovat. 
 
Protože mé Světlo vám bude zářit v duši, ti, kdo Mě odmítají, udělají všechno možné, aby vás 
znevážili, zesměšnili, sužovali a udělali vám život těžkým, neboť nemylte se, křesťané byli 
vždy opovrhováni a budou neustále pronásledováni, stejně jako Já, a to až do Posledního 
dne. 
 
Důvěřujte Mi a Já zmírním vaše břemeno, a i když snad zažijete slovní útoky těch, kdo vás 
nenávidí kvůli Mně, budete v pokoji. Prosím, modlete se tuto modlitbu, kdykoliv se budete 
cítit odděleni ode Mne a Já vám přijdu na pomoc. Naplním vás pokojem, jaký nemůže, ani 
nebude moci být kdy nalezen někde v tomto světě. 



 
Modlitba modlitební kampaně (161): 
 
O důvěru a pokoj 
 
"Ježíši, důvěřuji Ti. Pomoz mi Tě více milovat. Naplň mě důvěrou, abych se odevzdal do 
úplné a konečné jednoty s Tebou. Pomoz mi, aby má důvěra v Tebe rostla v těžkých časech. 
Naplň mě svým pokojem. 
 
Přicházím k Tobě, drahý Ježíši, jako dítě, beze všech světských pout, bez jakýchkoliv 
podmínek a předávám Ti svou vůli, abys s ní udělal, co uznáš za vhodné pro mne a pro 
ostatní duše. Amen." 
 
Váš Ježíš 
 
1182. Matka Spásy: Kdo nemá úctu k lidskému životu, neuznává Boha 
Čtvrtek, 24. července 2014 v 16:48 
 
Mé drahé Boží děti, nesmíte nikdy zapomenout, jak výjimeční jste v Božích očích, neboť On 
vás všechny bezvýhradně miluje. Jeho láska k vám přesahuje vaše chápání. Usmívá se, když 
se usmíváte. Zasměje se, když se smějete. Pláče, když jste sklíčení bolestí a žalem a rozlítí 
se, trpíte-li pronásledováním rukama ostatních. 
 
V této chvíli historie, kdy nenávist všude zamořuje národy a kdy nevinní jsou týráni, 
utiskováni a zabíjeni, jeho ruka zasáhne a potrestá bezbožné. Když lidstvo Bohu vzdoruje 
tím, že neprokazuje žádnou úctu k Božím zákonům, a zvláště úctu k životu jiné lidské bytosti, 
jeho trest postihne svět. Kdo nemá úctu k lidskému životu, neuznává Boha, nebo jeho 
božství. 
 
Bůh je Stvořitelem a tvůrcem života – On jej dává, a jen On má právo jej odejmout. Ach, 
kolik je jen zármutku v tomto čase v jeho nebeském království kvůli útokům, podněcovaných 
Zlým proti jeho stvoření. 
 
Musíte prosit Boha, aby zmírnil utrpení, které je ve světě způsobeno lidmi se studeným 
srdcem, zlostným a plným nenávisti. Ti, kdo uvalují hrůzu na jiné, potřebují vaše modlitby. 
Prosím, modlete se tuto modlitbu za ochranu slabých a nevinných a za zmírnění hrůz, které 
člověk v tomto čase musí snášet. 
 
Modlitba modlitební kampaně (162): 
 
Za ochranu slabých a nevinných 
 
"Ó, Bože, Všemohoucí Otče, prosím, ochraňuj slabé a nevinné, trpící rukama těch, kdo mají 
v srdci nenávist. Zmírni utrpení snášené tvými ubohými, bezmocnými dětmi. 
 
Dej jim všechny milosti, které potřebují k ochraně před tvými nepřáteli. Naplň je odvahou, 
nadějí a vlídností, aby dokázali najít v srdci odpuštění těm, kdo je trýzní. 
 
Prosím Tě, drahý Pane, můj Věčný Otče, odpusť těm, kdo vzdorují zákonu života a pomoz 
jim vidět, jak Tě jejich činy urážejí, aby se mohli napravit a hledat útěchu ve tvé náruči. 
Amen." 
 



Děti, modlete se, modlete se, modlete se za ochranu těch, kdo trpí kvůli své věrnosti Bohu, 
Věčnému Otci, a za oběti krutých a nesmyslných válek. 
 
Vaše milovaná Matka 
Matka Spásy 
 
1183. Zklamání důvěry nastává obvykle proto, že viník dovolil, aby pýcha ovládla 
jeho myšlení 
Sobota, 26. července 2014 v 19:59 
 
Má vroucně milovaná dcero, přišel jsem jako Král, ale nyní, dnes, k vám volám jako žebrák, 
protože nemám ani trochu pýchy, protože to by nebylo možné. 
 
Křičím k Božím dětem v touze dokázat v jejich ztvrdlém srdci probudit jiskřičku lásky – lásky 
zrozené z mého Věčného Otce, která však zapomenuta spí. Já, Ježíš Kristus, jsem také 
zapomenut, přestože ve světě není ani jediný člověk, který by o Mně neslyšel. Vědí o Mně, 
ale zapomněli, kdo Já jsem. Někteří znají mé jméno, ale nic to pro ně neznamená. Někteří 
Mě milují, ale jsou příliš zaměstnaní, než aby se Mnou mluvili jinak, než tu a tam přikývnout 
v projevu mého uznání. Jiní o Mně slyšeli, ale v jejich očích jsem jen ikona, něco z dávno 
minulého věku – možná prorok, který může, nebo nemusí být hodnověrný. Pro ostatní duše, 
které mají jen malé ponětí o duchovních věcech, neexistuji. Já jsem výplod představivosti, 
stvoření vzniklé v mysli vroucně zbožných lidí, kteří se drží stébla v naději, že po tomto světě 
bude existovat nový svět.  
 
Ujišťuji vás – Bůh je Bůh. Lidstvo bylo stvořeno mým Věčným Otcem jako část jeho plánu na 
věčný vesmír. Vše bylo, je a bude, z příkazu a vůle toho, Který je a Který bude. Vše, včetně 
jeho nepřátel, se sklání před Bohem ve světě stvoření mého Otce. 
 
Jak se člověk stává více otrocky zaměřený na vše, co vidí, čeho se dotýká a vnímá svým 
fyzickým já – jeho spiritualita se stává neplodnou. Věříte-li, že vše začíná a končí tímto 
světem, říkáte tím, že Já neexistuji. Popíráte Mě, Syna člověka, poslaného vás zachránit 
z ďáblova podvodu. Já jsem z mého Otce. Byl jsem částí jeho velkého Božího plánu. My jsme 
oba jedno, ale vy, mé milované děti, žijete v poušti zbaveni života a v nevědomosti toho, co 
mé božství znamená.  
 
Mé království je dokonalé a bylo stvořeno mým Otcem. Lidská rasa byla dokonalá, dokud 
nebyla zničena největším hříchem v očích mého Otce – hříchem pýchy. Dejte si pozor na 
hřích pýchy, protože se vyvinul ze sebelásky Lucifera. Lucifer, nejvyšší v hierarchii mého Otce 
věřil, že díky tomu, že měl svobodnou vůli, mohl si dělat, co chtěl, jenže tomu neporozuměl. 
Dostal nejen dar svobodné vůle, ale i důvěru mého Otce. Můj Otec projevil celému svému 
stvoření úplnou důvěru. Žel, nebylo to opětováno. 
 
Zklamání důvěry nastává obvykle proto, že viník dovolil, aby pýcha ovládla jeho myšlenky, 
rozum a skutky. Jakmile se vám pýcha usadí v duši, okamžitě vytvoříte odstup mezi sebou 
a Tím, kdo vás stvořil z ničeho, jen z hrstky jílu. Zformoval a obdaroval vás. Pýcha je lidstvu 
největší hrozbou, protože vás přesvědčuje, že máte více znalostí, než Bůh. Pokud tomu 
uvěříte, pak nejste hodni mluvit v jeho jménu, nebo mluvit vůbec. A když přesto mluvíte, 
vytváříte prostředí, v němž budou všechny hříchy přijímány jako dobrá věc. Stane-li se to, 
podvedete nejen ostatní, ale oklamete sami sebe. 
 
Váš učitel 
Váš milovaný Ježíš 



 
1184. Dokonalý svět nahradí všechno poskvrněné a zkažené 
Neděle, 27. července 2014 v 15:15 
 
Má vroucně milovaná dcero, můj pokoj bude brzy váš a všech, kdo slouží Mně, Ježíši Kristu, 
v tomto životě, který byl dán světu mocí mého milovaného Otce. 
 
Žehnám všem, kdo se snaží zůstat věrni mému Slovu a zejména všem, kteří po mém Slovu 
hladoví. I když si můžete myslet, že lidé všech jiných náboženství, včetně těch, kteří nevěří 
v mého Věčného Otce, nebo těch, kteří nepřijímají Mne, Ježíše Krista, Spasitele světa, jsou 
ztracení, nemusí to tak být. Každá duše, která se pokouší dosáhnout  duchovní dokonalosti 
a která může být neznalá Pravdy, je milována mým Otcem, jenž je vše milující, všemocný 
a dokonalý ve všem, co činí. 
 
Lidská rasa je nedokonalá kvůli hříchu, a přesto každý člověk byl stvořen k obrazu Toho, kdo 
mu dal život. Jako takoví, každý muž, žena a dítě se stanou znovu dokonalými, jak tělem 
i duší, jakmile mor hříchu bude vyhlazen. Až nepřátelé Boha budou vyhnáni a až 
nedokonalost těla a duše už nebude vytvářet překážky mezi člověkem a Bohem, budou 
všichni jedno s mým Otcem. Nové království, sloučením nebe a země, se stane jedno. Člověk 
se stane jedno v Bohu  skrze Mne, jeho jednorozeného Syna a jeho plán pro svět bude 
dokončen. 
 
Nemůžete nikdy dojít plnosti, protože od doby, kdy existuje hřích, vytváří oddělení od Boha. 
Ale přijde čas, kdy všechno soužení, jež deptá zemi, bude smeteno. Láska a radost ji zaplaví 
a dokonalý svět nahradí všechno poskvrněné a zkažené. 
 
Jenom pak se celé Boží stvoření stane znovu dokonalé. 
 
Váš Ježíš 
 
1185. Byl jsem zesměšňován, pomlouván a obviněn, že jsem nemravný, lhář 
a kacíř 
Pondělí, 28. července 2014 v 21:00 
 
Má vroucně milovaná dcero, když se dívám na Boží děti, srdce Mi překypuje něžnou láskou 
stejnou pro novorozeně i pro stoletého člověka. Není v tom rozdíl. Všichni jste Boží děti, 
pečlivě utvoření v lůně vaší matky, podle svaté vůle mého Otce. Víte, vše, co bylo od počátku 
až do konce vytvořeno, bylo a vždy bude v souladu se svatou Boží vůlí. Bez ohledu na to, 
kdo jste, jakým strádáním trpíte, jaké ponížení musíte snášet, jste-li odvrženi společností 
kvůli vaší rase, vyznání, pohlaví nebo barvě kůže – vězte, že jste všichni vzácní v Božích 
očích. Jediné, co vás od Něho odděluje, je hřích. 
 
Jsou mezi vámi pronásledovaní, kteří se dovolávají mé lásky a mého utrpení. Vaše utrpení je 
i moje. Vyhledávám osamělé a utrápené, kteří snášejí strašnou diskriminaci – vyloučené 
z vašich společností – a Já je přitahuji k sobě jako první. Jsou těmi, na něž vylévám své velké 
milosrdenství nejdříve. Jste-li ostatními odmítáni a chovají-li se k vám v tomto životě 
s krutým opovržením, pak vězte, že jsem s vámi. Obdrželi jste kříž Kalvárie a jste požehnaní, 
ač vás může napadat cokoliv. Váš úděl je i mým údělem. Snášel jsem diskriminaci během 
svého života na zemi. Byl jsem zesměšňován, pomlouván, a obviněn, že jsem nemravný, lhář 
a kacíř. 
 



Nebojte se, neboť jste-li nespravedlivě obviněni z takových zločinů, jste moji – zcela moji. 
A Já jsem váš. 
 
Váš milovaný Ježíš 
 
1186. Já se nikdy nezměním. Nikdy se nepřizpůsobím novotám, neboť Já jsem, 
jaký jsem vždy byl a vždy budu. Jsem věčný. 
Čtvrtek, 31. července 2014 v 15:50 
 
Má vroucně milovaná dcero, každý vizionář, člověk vidoucí, nebo prorok, jenž přichází ode 
Mne, bude brzy čelit velkým zkouškám, jaké nikdy dříve nemusel snášet. Mnozí, kteří 
uznávají jejich pravost a byli jejich stoupenci, se od nich odvrátí a odvrhnou je, jak duch 
temnoty zahalí národ za národem, kde se láska a dobročinnost vytratí. Muž proti muži, stát 
proti státu, člověk proti Bohu. 
 
Tato období rozvratů budou pro mnohé úzkostná a váš jediný zdroj útěchy a síly bude 
pocházet ode Mne, ale pouze tehdy, budete-li Mě hledat. Já jsem vaše skála, skála, která je 
neproniknutelná, skála, která se nemůže rozdrobit, skála, kterou přijmete, až nic dobrého 
nebude v domech, které jsou přístřeším mému Duchu. Budovy, které byly postaveny k mému 
uctívání, se zřítí. Některé se promění v jiné stavby, které budou použity k jiným účelům, ale 
ne k mému uctívání. 
 
Já jsem skála, na níž byla zbudována církev a zůstanu stát navždy. Mnozí Mě přišli vyhledat a 
Já jsem jim dal život. Jiní přišli, ale nemohli Mě najít, protože jejich zatvrzelému srdci chyběla 
láska a ušlechtilost ducha. A nyní, jak vše, čemu jsem vás učil, bude zpochybňováno a 
základy, na nichž má církev byla zbudována, se tak otřesou, jak si ani nedovedete představit, 
Já stále zůstanu stát. Pevný jako skála, kterou Já jsem, a vy budete ke Mně přicházet hledat 
útěchu, sílu a odvahu. Odpovím každému vylitím velkých milostí, které byly rezervovány pro 
vás, pro čas, ležící před vámi. Já jsem církev. Já jsem přítomen v církvi. Budova je postavena 
z kamene, ale Já jsem skála, na které byly zbudovány základy mé církve. Já se nikdy 
nezměním. Nikdy se nepřizpůsobím novotám, neboť Já jsem, jak jsem vždy byl a vždy budu. 
Jsem věčný. 
 
Má církev zůstane stát, neboť Já jsem církev, až do konce času. 
 
Váš milovaný Ježíš 
 
1187. Je mnoho povolaných, ale je málo vyvolených, aby Mi zachovali věrnost 
Sobota, 2. srpna 2014 v 10:16 
 
Má vroucně milovaná dcero, následovat Mě na této mé poslední cestě k naplnění smlouvy 
mého Otce může být přirovnáno ke skupině lezců, stoupajících na horu. Vězte, že to je 
vysoká hora, náročný terén plný překážek, jenž představuje potíže i pro nejzkušenější 
horolezce, protože skýtá překvapení a nepředvídatelné zákruty a odbočky na každé úrovni 
a na každém rohu. Ti, kdo mají důvěru v to, co říkám a následují Mě s otevřeným 
a ochotným srdcem, shledají tuto cestu lehčí než ostatní. Avšak mnozí, kteří jsou na začátku 
této cesty sebevědomí, mohou jít příliš rychle a velkými kroky v pokusu vystoupat na vrchol. 
Jsou to lidé, kteří dopadnou nejtvrději, a jejich pád na dno bude nejbolestivější. 

Jiní, kteří nejsou zkušenými lezci, ale následují jasné pokyny Toho, kdo je vede, v mnoha 
případech dosáhnou vrcholu jako první. Jejich víra, trpělivost a ochota dosáhnout vrcholu za 
každou cenu, jim dodá velkou energii a nadšení, které je udrží v jejich výstupu na vrchol. Ti, 



kteří se pravidelně nezastaví a nenapijí se, aby uhasili žízeň, se stanou dehydratovaní, a ti, 
kteří se zapomenou najíst, zjistí, že není možné udržet si sílu. 

Každý krok této cesty představuje nové výzvy, nebezpečné zákruty a balvany, které je téměř 
nemožné přelézt. Bude třeba velmi silných jedinců, zdravé mysli a těla, aby zůstali na trase 
ve výstupu na vrchol. Shledají, že jsou rozptylováni ostatními, kteří ztratili víru ve svou 
vlastní schopnost najít směr cesty na horu a kteří se budou neustále pokoušet je odradit od 
jejich úkolu. 

Pak budou další, žárliví na ty, kdo dělají velké pokroky vpřed, kteří se budou snažit lezce 
podrazit tím, že budou před ně klást pasti a jiné překážky, aby je zpomalili. Tyto zklamané 
a žárlivé duše udělají všechno, co můžou, aby zabránili odhodlaným a horlivým lezcům 
dosáhnout vrcholu. Vymyslí lži, aby se pokusili přesvědčit ty na cestě, aby zastavili – a odešli 
ze strachu z velkého nebezpečí, které je čeká. Řeknou jim, že vůdce horolezců není schopen 
je vzít na vrchol, a že kvůli tomu budou ve velkém nebezpečí, jsou-li tak pošetilí a budou 
pokračovat v tom, o čem řeknou, že je nebezpečná a vysilující cesta. 

A tak má cesta bude pokračovat až do dne, kdy přijdu znovu. Je mnoho povolaných, ale je 
málo vyvolených, aby Mi zachovali věrnost. Někteří jsou povolaní a následují Mě. Potom Mě 
zradí. Jejich nenávist ke Mně je ze všeho nejhorší, neboť jsou to ti, kdo Mi přinesli duše na 
této cestě ke spáse. Ale podlehnou-li pokušením Satana, jenž do jejich duší vnese strašné lži, 
budou těmi, kdo ode Mne duše odtáhnou. 

Jenom ti s pokornou duší, něžným srdcem – beze zloby, pýchy a sobectví, dokážou vystoupit 
na vrchol hory. Až ten den přijde, ti, kdo ode Mne odešli a zradili Mě, zjistí, že nemají kam jít, 
neboť cesta, která vedla na vrchol, už nebude. 

Váš Ježíš 

1188. Mnoho lidí se hlásí ke křesťanství, ale nemilují Mě 
Úterý, 5. srpna 2014 v 14:16 
 
Má vroucně milovaná dcero, teď když se rozšířila pravda o tom, co má přijít, k obrácení 
dochází všude, kde se modlí mé modlitby pro lidstvo. Moji zbylí se rozrostou a znásobí, 
stejně tak i moji nepřátelé. Kamkoliv půjde má armáda, půjdou vytrvale i nepřátelé tohoto 
díla. Bojem, rozdáváním kopanců a pliváním jedu je poznáte, i podle zla, hrnoucího se jim 
z úst. Moje vlastní poznáte podle toho, jak budou hanobeni v mém jménu. 

Nesmíte nikdy ztratit odvahu, čelíte-li nenávisti. Musíte pochopit, kdo je v těchto případech 
u díla a nebrat ho na vědomí, jinak ho posílíte. Vliv Zlého na Boží děti se zřetelně projevuje 
rozpory rozdělujícími národy, vraždami, pronásledováním a pokusy o vyhlazení křesťanství. 

Mnoho lidí se hlásí ke křesťanství, ale nemilují Mě. Urážejí Mě a způsobují Mi velkou hanbu. 
Tvrdě soudí druhé a necítí vinu, nebo výčitky, pomlouvají-li druhé – jen spalující touhu 
podporovat nenávist. Zbabělci, všichni, kdo se skrývají za rouškou náboženské úcty 
a opovažují se prohlašovat, zda jiná lidská bytost je či není způsobilá Mi sloužit. Odvažují se 
diktovat jiným své pochopení toho, o čem si myslí, že znamená být křesťanem, i když jsou 
tak plní nenávisti vůči Mně.  

Nesmíte se nikdy zaplést s člověkem s nenávistí v srdci, když říká, že mluví v mém jménu. 
Nevšímejte si ho. Modlete se za něj. Neboť jestli Mě opravdu milujete, projevíte soucit 
každému. Nebudete soudit jiného, pomlouvat ho, šířit o něm lži a pak se opovažovat tvrdit, 
že jste ode Mne. Pryč ode Mne. Brzy přijdete přede Mne a budete vyzváni zúčtovat své 
skutky. 



Křesťanství je životní síla, která udržuje svět. Já jsem Světlo, které oddělilo noc a den a beze 
Mne byste tápali ve tmě. Pojďte se Mnou, když jsem vás volal – nebo vůbec nechoďte. 

Váš Ježíš 

1189. Matka Spásy: Můj Syn neposlal nikoho, aby vás odvrátil od těchto poselství 
Středa, 6. srpna 2014 v 13:00 
 
Mé drahé děti, dávejte si pozor na ty, kteří vás pronásledují ve jménu mého Syna, Ježíše 
Krista, protože budou opatrní, jak se budou pečlivě ukrývat za masku svatosti. Zlý se nikdy 
neukáže takový, jaký je ve skutečnosti, protože je příliš lstivý. Spíše se k vám přiblíží 
prostřednictvím duší, které ovlivňuje, s přetvářkou lásky a mnozí tomuto klamu podlehnou. 
Slova, která používá, se mohou zdát uklidňující a vábivá, ale zanechají nepokoj v duši. 

Dostává-li svět na příkaz mého Věčného Otce poselství, nebudou nikdy od vás nic vyžadovat. 
Nikdy nedají člověku nad vámi moc, aby vás přesvědčil zavázat se věrností nějaké žijící 
osobě. Všechna sláva musí být vzdávána Bohu. Žádný člověk vám nemůže slíbit spásu, 
protože ta může přijít pouze od Boha. Můžete si připravit duše, jak jste byli učeni mým 
Synem, Ježíšem Kristem, a přijímat svátosti. Můžete přijmout dary milostí dávaných vám 
prostřednictvím mne, Neposkvrněné Panny Marie, ale od nikoho nepotřebujete dovolení, aby 
vás učinilo hodnými sloužit mému Synu v tomto, nebo v jakémkoliv jiném, nebem dovoleném 
poslání.  

Mějte se na pozoru před nepřáteli mého Syna, protože jsou všude a dělají vše, co mohou, 
aby oslepili lidstvo k pravdě slibu mého Syna přijít znovu. Vrátí se brzy, a pak Pravda bude 
oznámena a vše, co slíbil, vyjde na světlo. Do Velkého dne Pána se musíte soustředit pouze 
na mého Syna a vložit v Něho veškerou svou důvěru. Můj Syn neposlal nikoho, aby vás 
odvrátil od těchto poselství, posledních svého druhu, a kdokoliv tvrdí něco jiného, nepřichází 
od Něho. 

Věřte, věřte, věřte v milosrdenství mého Syna. Naslouchejte tomu, čemu vás učil – všechno 
je obsaženo v Bibli svaté. Jeho Slovo je prosté. Není komplikované. Následujte jen jeho 
učení, které se klene přes 2000 let, a pak najdete pokoj. 

Vaše milovaná Matka 
Matka Spásy 
 
1190. Budou říkat, že mé Slovo je tak urážející, že bude považováno za politicky 
nekorektní 
Čtvrtek, 7. srpna 2014 v 23:40 
 
Má vroucně milovaná dcero, nebýt mé trpělivosti, můj trest by už teď stihl nespravedlivé, 
bičující moji církev za zemi. 
 
Nenávist proti křesťanství na vás působí třemi vlivy. První je všeobecné odpadlictví, 
rozšiřované mými úhlavními nepřáteli, kteří klamou svět odmítáním všeho, co je ode Mne 
a vykazují Mě ke shnití v pustině. K druhému dochází kvůli racionalismu a lidskému 
zasahování do mého Slova prostřednictvím učenců, kteří nejsou naplněni duchem Pravdy, ale 
místo toho jsou nabubřelí farizejstvím, hnaným pýchou. Věří, že se tak vyznají ve výkladu 
mého učení, že budou přidávat nové dodatky a upravovat, co jsem učil, aby to vyhovovalo 
jejich vlastním sobeckým potřebám. A zatřetí jsou zde ti, se srdcem z kamene – chladným, 
necitelným a plným hluboké, intenzivní nenávisti ke Mně a ke každému, kdo křesťanství 
zjevně žije. 



Vliv ďábla se projevuje tolika způsoby, že člověk, sám, neodolá požadavkům kladeným na 
něj všemi těmito skupinami, které se ho budou snažit zastavit v hlásání pravého Slova 
Božího. Budou říkat, že mé Slovo je tak urážející, že bude považováno za politicky nekorektní 
a stane se tak hlavním důvodem k radikální změně tváře křesťanství. Jen prostí lidé, jejichž 
láska ke Mně je jako láska malého dítěte, Mi zůstanou věrní, protože zbytek bude příliš 
zaměstnán zaváděním změn, které se vztahují k výkladu mého Slova. A během celé té doby 
kněží, které jsem povolal přinášet svědectví Pravdy, se budou připravovat, aby Pravdu 
zachovali. 

Zatajit Pravdu přivodí strašnou temnotu. Změnit ji je výsměchem mému ukřižování. Nabízet 
náhražku za Pravdu znamená Mě zcela zavrhnout. Avšak největšími viníky budou ti, co se 
vychloubají svou znalostí o Mně – jejich svatost maskuje faleš a jejich slova a činy vás ke 
Mně nikdy nebudou přitahovat, protože v jejich duši nebude nikdy přítomen Duch Svatý. 
Není-li Duch Svatý přítomen, oni – zrádci mého Slova – rozprostřou temnotu na jiné, kteří 
nadšeně přijmou jejich lži. Všechny tyto lži ponesou znamení Zlého – hřích pýchy – dveře do 
pustiny. Jakmile se tyto dveře otevřou, budou jimi proudit všechny ostatní nepravosti a duše 
všech, co podlehli kacířství, vyprahnou. 

Bez Pravdy budete žít ve světě, kde nic, co uslyšíte, vám nepřinese pokoj. Bez Světla mé 
přítomnosti slunce nebude zářit – stane se matným a mdlým, a pak se zahalí mlhou, dokud 
se ruce smrtelného člověka nepodaří přinést světlo, takže ti, kdo mají oči a odmítají vidět, už 
neuvidí, zatímco ti, co viděli a přijali Ducha Božího, vidět budou. 

Váš Ježíš 

1191. Matka Spásy: Náhražkou křesťanství se stane humanismus, kde o Bohu už 
nebude ani zmínka 
Pátek, 8. srpna 2014 v 21:15 
 
Mé dítě, jelikož křesťané po celém světě jsou stále pronásledováni, jsou předmětem 
výsměchu a posměšků, vezměte na vědomí, že se také rozdělí sami mezi sebou. Každý sám 
pro sebe, každý podle svého přání a každý podle svého výkladu pokud jde o to, co skutečně 
znamená sloužit mému milovanému Synu. 

Ač jsou lidé vyděšeni hrůzou, kterou musí křesťané každodenně prožívat v rukou bezbožníků, 
musejí také vědět, že to je jen jedna podoba bičování, kterou ti, kdo hlásají Slovo Ježíše, 
musejí snášet. Vlády, lidsko-právní organizace a ostatní síly, které prohlašují, že podporují 
blaho lidstva, dělají vše ke zničení křesťanství. Náhražkou křesťanství se stane humanismus, 
kde o Bohu už nebude ani zmínka. 

Humanismus, racionalismus, užívaný Zlým k povzbuzení lidí na využití vědy k   podrývání 
božství mého Věčného Otce, pohltí svět. Navenek klidné celkové pojetí přesvědčí každého, 
kdo nemá v  srdci lásku k Bohu, že je vhodnější než Pravda. Přesvědčit člověka, že 
humanismus je nadřazený Slovu Božímu, je konečným cílem nepřátel mého Syna. 
Humanismus poskytuje lstivou zástěrku pro zrádce v církvi mého Syna, kteří touží vypadat 
jako láskyplní, starostliví a zastávající se potřeb druhých. Budou kázat humanismus a 
všechny jeho prázdné sliby z kazatelen křesťanských církví, až se nakonec prakticky vůbec 
nebude mluvit o důležitosti záchrany vašich duší. Hřích bude odmítnut jako způsob jak se 
vyhnout konfliktům ve světě, ale nebude uznán jako něco skutečného. 

Největší podvod všech časů nadešel a brzy všichni shledáte, že je těžké zůstat věrni Pravdě. 
Pravda přináší pochopení a poznání toho, co potřebujete, abyste dosáhli pravého pokoje 
a lásky v duši. Znamená to, že poznáte jak lásku, tak i Boží spravedlnost. Znamená to také, 
že si budete vědomi Božího milosrdenství. 



Až budou vymazány všechny zmínky o hříchu a církev mého Syna se už nebude zmiňovat 
o důležitosti spásy vaší duše, pak poznáte, že přišel čas a že čas mého Syna je blízko. 

Vaše milovaná Matka 
Matka Spásy 
 
1192. Netrapte svá srdce, nesnažte se Mě přesvědčit nebo přelstít, bylo by to 
k ničemu 
Sobota, 9. srpna 2014 v 17:43 
 
Má vroucně milovaná dcero, zuří-li bouře a mír se tříští, vězte, že nastává čas, kdy zasáhnu 
a udeřím. Člověk spatří chaos všude, kam se podívá, a někteří budou říkat, že již nastal čas. 
Dokud však nespatříte propukat války v různých částech světa a nová učení se hromadit 
a šířit mezi duchovně vyhladovělé, kteří budou prvními, co po nich půjdou jako včely po 
medu, až tehdy si můžete být jisti velkými změnami, které urychlí Druhý příchod. 
 
Před bouřemi se nakupí mraky a bouře budou zuřit před tím, než bude z nebe vržen poslední 
blesk. Znamení budou stále jasnější pro ty, kdo mají oči k vidění, ale zbytek bude prostě 
věřit, že ve světě je málo spravedlnosti – převraty jako dříve – právě tak, jako vždy byly. 
Ale vězte, že předpověděná proroctví se stanou a že mnozí je uvidí před Velkým dnem. 
 
Netrapte svá srdce, nesnažte se Mě přesvědčit nebo přelstít, bylo by to k ničemu, jen by vám 
to vzbudilo strach v srdci. Trápí Mě být svědkem rozdělení ve světě, působí Mi bolest vidět 
zkaženost, vedoucí k zabíjení nevinných a utrpení způsobené slabým. Bolí Mě dívat se na tak 
mnohé v temnotě, plačící slzami žalu, neboť nevěří v budoucnost. Nemají žádnou víru v můj 
slib vyžádat si mé království a přinést lidstvu slávu. Ach, jak Mě to rmoutí a jak dychtím 
přinést těmto duším útěchu mé lásky a pokoj, jenž toužím vnést do nitra jejich duše. 
 
Až míra rozvratu, soužícího svět, prudce naroste, musíte složit všechny své zbraně a odložit 
každý obranný čin, který kladete přede Mne, abyste se ochránili, a pak ke Mně volat v této 
modlitbě modlitební kampaně (163): 
 
Zachraň mě před pronásledováním 
 
"Ó, Ježíši, ochraňuj mě od bolesti pronásledování ve tvém jménu. 
Kéž jsem drahý tvému srdci. 
 
Zbav mě pýchy, chtivosti, zloby, sobectví a nenávisti v duši. 
 
Pomoz mi upřímně se odevzdat tvému milosrdenství. 
 
Odejmi můj strach. 
 
Pomoz mi ulehčit mou bolest a vzdal ode mne všechno pronásledování, abych Tě dokázal 
následovat jako malé dítě s vědomím, že všechno je v tvé moci. 
 
Osvoboď mě od nenávisti těch, kdo prohlašují, že jsou tvoji, ale ve skutečnosti Tě popírají. 
Nedej mě bičovat jejich zlými jazyky ani jejich zlými skutky odvrátit od cesty Pravdy. 
 
Pomoz mi soustředit se jen na tvé přicházející království a vytrvat s důstojností vůči všem 
urážkám, které mohu snášet ve tvém jménu. 
 



Přines mi pokoj mysli, srdce i duše. Amen." 
 
Prosím, zůstaňte klidní, až bouře naberou na síle, neboť nebudete-li Mi zcela důvěřovat, 
ztratíte odvahu a vaše bolest, až uvidíte zlo maskované jako dobro, se stane nesnesitelnou. 
Důvěřujte Mi. Nikdy se neodchylte od mého učení a modlete se s odevzdaností duše, prostí 
zloby, jak se očekává od vás, jako mých následovníků. Uděláte-li to, budete osvobozeni a nic 
vás už nebude trápit. 
 
Váš Ježíš 
 
1193. Proste a dostanete. Zůstanete-li zticha a nepromluvíte, nebudu mít na co 
vám odpovědět.  
Neděle, 10. srpna 2014 v 18:00 
 
Má vroucně milovaná dcero, příliv se obrátil a v jeho brázdě přijde mnoho změn, jak bylo 
předpověděno. Nebojte se, neboť jsem vám mnohokrát dal mé slovo, že vše skončí mým 
velkým  milosrdenstvím, které shrne každou duši do světla mé lásky a soucitu. Bojte se jen 
mé spravedlnosti, ale až bude zbavena pout, vězte, že to bude dopuštěno pro dobro 
ostatních a pro záchranu světa. Vykonám tresty, jen abych zastavil šíření nenávisti 
a v duších, zčernalých skvrnou hříchu, probudil jakoukoliv jiskru lásky, která v nich ještě 
může skomírat, aby přišli ke Mně.  
 
Proč člověk, a zejména zbožný člověk, věří, že ví víc než Já? Že je inteligentnější než Ten, 
který ho stvořil? Že jeho rozumové posouzení všech věcí Mnou daných může odstranit mou 
přítomnost? Arogance a pýcha lidí na své vlastní dovednosti bude jejich pádem. Člověk nemá 
žádnou moc kromě té, která leží v jeho duši. Víra, když je čistá, je něco mocného a skrze 
víru, a víru samotnou, Já, Ježíš Kristus, vám přináším naději, lásku a radost. Jen Já mohu 
posílit člověka velkými dary, ale pokud Mne o ně neprosí, nemohu je vnutit jeho svobodné 
vůli. 
 
Proste a dostanete. Zůstanete-li zticha a nepromluvíte, nebudu mít na co vám odpovědět, 
protože ke Mně nepřicházíte. Stále se na Mne obracejte a proste Mě o všemožnou přízeň, 
neboť Já vždy odpovím na vaše volání. Neodvracejte se ode Mne se slovy – všechno bude 
dobré, život se sám o sebe postará. Život si musíte zasloužit. Věčnost je Božím darem a bude 
dán těm, kdo o něj prosí. Žel, mnozí svou naději na věčný život promarní, protože věří, že 
lidstvo je mocnější než nějaký Bůh, jenž může, nebo nemusí existovat. A tak si určí svůj 
vlastní osud a obrátí se zády k věčnému životu kvůli hříchu pýchy, tak tvrdošíjní jsou. 
Ve svém životě na zemi Mě popírají a budou Mě popírat, až budu před nimi stát, ruce 
rozpažené, ve Velký den. Odvrátí se a půjdou do lvího doupěte, kde nikdy nenajdou ani chvíli 
pokoje. 
 
Váš Ježíš 
 
1194. Křesťanství bude nenáviděné, protože bude považováno za překážku 
osobní svobody 
Pondělí, 11. srpna 2014 v 19:36 
 
Má vroucně milovaná dcero, svět je zaplavován novou podobou spirituality, obsahující víru ve 
vyšší bytost – tu, kterou nazývají "kristus" – ale nejsem to Já, Ježíš Kristus, kterého mají na 
mysli. Satan, v podobě Lucifera, zmiňovaný jako Král světla, není zbožňován jako zlá bytost, 
ale jako někdo, kdo koná skutky pro Boha. Této ideologii dávají přednost tajné sekty, které si 



stanovily za cíl zničit křesťanství. Mnozí budou zataženi z touhy po vzrušení do okultismu 
a magických praktik. Jakmile tam budou vtaženi, stanou se pěšáky a časem posedlými Zlým. 
 
Mnoho lidí hladoví po duchovním uspokojení a touží po pokoji. Jakákoliv ideologie, 
která tvrdí, že jim přinese sebenaplnění, pokoj, klid a hlubší pochopení svého lidství, bude 
pro ně přitažlivá. Mnohým se však bude příčit následovat Mne, Ježíše Krista, protože Mne 
společnost zatratila až do hlubin země. Přesto budou uspokojeni, až budou krmeni falešným 
učením, že všechny cesty vedou k Bohu. To je lež, protože k Bohu můžete přijít jen skrze 
Mne, jeho jednorozeného Syna, Ježíše Krista. 
 
Já jsem Jeden v Tom, Kdo stvořil všechny věci. Je pouze jeden Bůh a Já, Ježíš Kristus, jsem 
Slovo učiněné tělem, aby se lidstvo mohlo stát znovu dokonalým. Beze Mne nemůžete nikdy 
dojít naplnění, ať v tomto životě, nebo v tom příštím. 
 
Světu bude řečeno, že nejdůležitějším cílem je úsilí o svobodu – svoboda za každou cenu. 
Ale opravdu ctít Boha znamená ztratit vaši schopnost sloužit jen svým vlastním sobeckým 
zájmům, a proto bude křesťanství nenáviděné, protože bude považováno za překážku osobní 
svobody. Sloužit Bohu, jakémukoliv Bohu, se stane cílem mnoha lidí hledajících Pravdu. 
Až však bude Satan považován člověkem za božského, Bůh - ve své nekonečné spravedlnosti 
– zničí ty, kdo uctívají šelmu. Šelma, ukrývající se mezi elitou a mocnými, dává velkou moc 
těm, co šíří lež, že Já, Ježíš Kristus, neexistuji. To je největší prokletí uvalené na lidstvo 
Satanem a kvůli lidské slabosti člověk uvěří těmto lžím, které se řinou z úst zkažených. 
 
Je pouze jediný Bůh. Je pouze jediná cesta k Bohu. Žádná jiná cesta, jakkoli úžasně vám 
může být předváděna, vás nemůže dovést k Bohu, pouze ta, která vede skrze Mne, Ježíše 
Krista, Spasitele světa. 
 
Váš Ježíš 
 
1195. Matka Spásy: Čas naplnění proroctví z La Saletty a Fatimy je velmi blízko 
Středa, 13. srpna 2014 v 14:39 
 
Mé drahé děti, čas naplnění proroctví z La Saletty a Fatimy je velmi blízko. Nesmíte mít 
strach z těchto časů, ale spíše je přivítat, neboť musíte vědět, že smlouva mého Otce bude 
konečně naplněna, jak to mělo být. Antikrist se nakonec ujme svého křesla v církvi mého 
Syna na zemi a nic nezabrání, aby se tak stalo. Mnozí budou popírat proroctví, která jsem 
odhalila světu, a udělají to na vlastní riziko. Ti, kdo odmítají přijmout varování dávaná světu 
a následují nepřátele Boha, vystavují svou duši nebezpečí a kvůli těmto svedeným duším vás 
prosím, abyste se za ně vroucně modlili. 

Teď probíhá bitva o lidskou rasu a o záchranu všech Božích dětí a velice se ubližuje těm, kdo 
stojí pevně za Pravdou, kterou můj Syn odhalil světu. Nikdy nemůžete vzít část jeho Slova 
nebo Bible svaté a pak ji odhodit pro něco, co vám může být příjemnější.  Pravdu není nikdy 
snadné přijmout, protože může zasáhnout strachem srdce nejstatečnějších a nejodvážnějších 
křesťanů. Pravda je vždy odmítána, a když bylo vsazeno trní na svatou hlavu mého Syna, 
Ježíše Krista, kněží a starší se právě modlili v chrámu a vzdávali slávu Bohu, zatímco jejich 
přívrženci Ho proklínali, když umíral na kříži. Tak to bylo tehdy, a tak to bude, až se svět 
odvděčí Slovu Božímu a obrátí je naruby a vzhůru nohama. 

Naléhám na vás, drahé děti, abyste přijaly Pravdu, protože to bude prostředek, s jakým 
půjdete lehčeji ke království nového věku. Bez uznání toho, co vám bylo nyní řečeno, mnoho 
duší upadne v omyl a uvítá šelmu. Vzdají se každého jednotlivého občanského práva 
a svobody, až budou zbožňovat nepřátele mého Syna a nakonec předají svou duši Zlému. 



Strach z Pravdy může vést k roztrpčení, protože může být velmi těžké ji přijmout. Roztrpčení 
vede k hněvu a hněv k nenávisti. Nenávist k této misi jako ke všem předchozím misím, se 
bude stupňovat, a ti, kdo milují mě, Matku Boží, budou podněcováni ji odsoudit. Jak mě 
rmoutí, když je mé jméno zneužíváno k urážení Slova Ježíše Krista, jediného a skutečného 
Spasitele lidstva. Zmatek způsobí, že mé Mariánské družiny začnou pochybovat o varování, 
které jsem měla za úkol předat světu v La Salette a ve Fatimě. Lidé budou přehlížet, co jsem 
sdělila, a budou věřit, že tato proroctví jsou pro jiný čas ve vzdálené budoucnosti. 

Až všechny nepokoje propuknou a až učení, obsažené v Knize mého Otce, bude přepsáno 
a představeno světu jako pravé, pak jenom ti s opravdovou schopností rozlišení pochopí 
Pravdu. Musíte se usilovně modlit za přežití církve mého Syna, jeho Těla na zemi, aby nebylo 
vyřazeno a hozeno psům. Až tento den přijde, Boží spravedlnost zasáhne a lidstvo konečně 
pochopí, jaké to je být uvržen do temnoty. Den, kdy Boží Světlo vyhasne, je časem, kdy 
všechny věci dojdou naplnění, jak bylo předpověděno. 

Vaše milovaná Matka 
Matka Spásy 
 
1196. Dávejte si vždy pozor na rozdělení, které ve světě vidíte 
Středa, 13. srpna 2014 v 16:03 
 
Má vroucně milovaná dcero, zuřivost Satana nikdy nebyla tak silná, jako když působí Božím 
dětem utrpení všeho druhu, v každém koutu světa. Čím větší je rozkol, tím větší je jeho 
přítomnost a vliv. Ale samotný je bezmocný a pouze vlivem, který uplatňuje na ty, kteří jsou 
mu otevření, může způsobit taková ďábelská pronásledování. Čím více duší uchvátí, tím horší 
je pronásledování, a tím větší jsou muka. Když lidé, kteří jsou Mi věrní, mu dovolí ve svém 
srdci vyvolat zmatek a zoufalství, pak jed, který vylévá, je nejhoršího druhu. Tehdy se obrátí 
proti sobě, bojují a neshodnou se, dokud se navzájem nezničí. 

Dávejte si vždy pozor na rozdělení, které ve světě vidíte, ať už je to v politice, náboženství, 
nebo mezi mými následovníky, neboť bude mít vždy kořeny v úkrytu šelmy, jejíž panování 
nad lidstvem došlo ke konci. Avšak on se ani na vteřinu nezastaví ve svém plánu zničit 
všechnu oddanost ke Mně, Ježíši Kristu. 

Jen tehdy, přijmete-li mé Slovo, jak vám je nyní dávám, najdete milost Mě prosit, abych vám 
pomohl projít tímto záludným minovým polem. Ani jeden z vás není dost silný ve víře, abyste 
přemohli vliv zla. Bez každodenní modlitby, kdy úpěnlivě prosíte o moji pomoc, Mi 
nedokážete zůstat nablízku po mém boku. Ale když vám takové milosti udělím, stanete se 
odvážnými a budete mít sílu zůstat Mi věrni. Jen tehdy vám bude Pravda oporou. 

Váš Ježíš 

1197. Ti, kdo se vměšují do vůle Boha v jeho plánu zachránit duše, přivodí hněv 
mého Otce 
Čtvrtek, 14. srpna 2014 v 15:00 
 
Má vroucně milovaná dcero, přeji si oznámit, že ti, kdo se vměšují do vůle Boha v jeho plánu 
zachránit duše, přivodí hněv mého Otce. 

Když je božskou vůlí mého Věčného Otce dán člověku velký dar, a je pak odhozen, můj Otec 
pláče. Ale snaží-li se člověk zastavit, poškodit nebo překazit můj plán k naplnění smlouvy 
mého Otce, jenž přinese světu spásu, bude pro to velmi trpět. Věří-li člověk ve svou vlastní 
moc, jako vyšší nežli Boží, bude učiněn bezmocným. A obejme-li člověk Mne, právě tak, jak 



to udělal Jidáš, řekne-li, že Mě miluje, políbí Mě na tvář, a pak Mě zradí, není lepší než ten, 
co Mě předal do rukou mých katů. 

V tomto čase přináším lidstvu velké milosti. Touto misí přináším člověku velké dary, a co dělá 
on? Plive Mi do tváře, tak plný žárlivosti, zášti a nenávisti, které chová ve své duši. Ti, kteří 
to dělají, budou přemoženi hlubokým pocitem smutku, zrozeného z osamělosti, jakou dosud 
nepocítili. Budou trpět bolestí odloučení od Boha v tomto životě na zemi, a až se to stane, 
poznají, že to bylo způsobeno jejich zradou na Mně, Ježíši Kristu, svém jediném Spasiteli. 
Avšak také pochopí plný rozsah mého velkého milosrdenství, protože dávám-li jim toto 
utrpení na zemi, dávám jim také příležitost k pokání a být opět uzdraven. Přijmou-li mou vůli 
s důstojností, přinesu jim život v mém novém království. 

Probuďte se všichni a pochopte, že mou jedinou touhou je  uchvátit vás do mé milující 
náruče. Nejsem váš nepřítel – miluji vás a dychtím po vás s touhou, jakou nejste schopni 
pochopit. Posílám proroky, ne abych vás vyděsil, ale abych rozhlásil Pravdu a mohl tak 
přinést věčnou spásu všem, a zejména těm, kteří si ji vůbec nezasluhují. 

Pojďte. Naslouchejte mému volání – můj plán bude dokončen, bez ohledu na to, jak moc 
budete proti. Plná pravda toho, čeho je vám třeba, abyste získali vaše Bohem dané právo na 
své dědictví, bude brzy oznámena. Až přijdu s touto zprávou, musíte ji přivítat, jinak ztratíte 
svou duši. 

Váš milovaný Ježíš 

1198. Matka Spásy: Nemusíte se setkat s mým Synem fyzicky, ale poznáte Ho 
v každém ohledu 
Sobota, 16. srpna 2014 v 20:15 
 
Mé drahé dítě, mnoho lidí v určitém okamžiku svého života hledá mého Syna, Ježíše Krista. 
Objeví-li duše mého Syna, je to cesta, zahrnující mnoho cestiček a etap, kterými musí projít. 
Stanete-li se blízcí mému Synu, bude to namáhavé, a musíte s tím počítat. Jak se Mu budete 
blížit, budete se Mu více podobat a jeho rysy se vám stanou důvěrnými. Nemusíte se setkat 
s mým Synem fyzicky, ale poznáte Ho v každém ohledu. Pocítíte jeho lásku. Jeho bolest se 
stane vaší. Budete sdílet jeho něžnost, a radost, kterou zakouší pro svou bezpodmínečnou 
lásku k lidstvu, se stane vaší radostí. Jeho trpělivost bude vštípena do vaší duše a jeho Slovo 
ve vás zakoření s porozuměním, které vám dá Duch Svatý. 

Milujete-li skutečně mého Syna, stanete se pokorní jako On, s planoucí touhou sloužit Mu 
za každou cenu. Postupem času některé duše dosáhnou duchovní cestu dokonalosti, ale 
nedokončí svou pouť, dokud nepředají všechnu svou důvěru Bohu. Pokud duše na cestě 
ochabne, dostane milosti vzchopit se a pokračovat na své cestě. Ale když duše soupeří 
s mým Synem a považuje se hodnou toho, aby vznášela námitky proti Slovu, učiněném 
Tělem, pak se od Boha oddělí. 

Člověk, jenž najde Ježíše v tomto životě na zemi a věrně Mu slouží, bude mít pokoj. Jen málo 
věcí v tomto světě ho neuspokojí. Jestli duše, která se stala důvěrná s mým Synem, se pak 
od Něho oddělí, bude snášet strašnou bolest. Protože Ho znala a žila v jeho srdci, tato bolest 
oddělení od mého Syna je nejhorší bolestí, jakou člověk zná. 

Jste-li pokoušeni zpochybnit Kristovo učení, nebo donuceni násilím Ho jakkoliv odmítnout, 
vězte, že nic v tomto světě vám nikdy nepřinese pokoj, lásku nebo radost, které pocházejí 
od Něho. 

Vaše Milovaná Matka 
Matka Spásy 
 



1199. Mějte obavy především o svoji vlastní duši, až potom se modlete za druhé  
Neděle, 17. srpna 2014 v 17:18 

Má vroucně milovaná dcero, nemějte mezi sebou žádné rozpory v této misi na záchranu duší, 
moji následovníci, neboť po tom touží ten, který Mě nenávidí. Pokud jsou moji milovaní 
křesťanští následovníci nejednotní a bojují mezi sebou v mém jménu, je Mi z toho velmi 
smutno. Můj žal je o to větší, že ti, co hlásají mé Slovo, je pak popírají a šíří tak jed a velmi 
tím ubližují druhým. 

Všechny Boží děti jsou si v mých očích rovny. Vězte, že dobří mezi vámi nejsou imunní vůči 
pokušením Satana, zatímco ti se zoufalstvím a nenávistí v srdci nejsou imunní vůči mým 
darům. Každý z vás je hříšník. Vůbec ke Mně nechoďte Mi říkat, že nějaká duše Mě není 
hodna. Neodsuzujte přede Mnou jiného a neprohlašujte ho za zlého, neboť čím jste vy, než 
jen hříšníky v mých očích! 

Svět je plný lásky, ale i nenávisti a lhostejnosti ke Mně, Ježíši Kristu, kvůli existenci hříchu. 
Teprve až bude hřích vykořeněn, svět dojde plnosti. Proto se musíte starat nejdříve o svou 
vlastní duši, a pak se teprve modlit za ostatní. Uděláte-li to, vyliju své milosrdenství na vás 
všechny. Povyšuje-li se člověk přede Mnou a mluví špatně o druhém, bude stát před mou 
soudnou stolicí na posledním místě, zatímco člověk, který se přede Mnou pokoří, bude mít 
přednost. 

Kdy už opravdu přijmete mé učení? Proč říkáte, že patříte ke Mně, projevujete-li nenávist 
ostatním? Nikdy nebudete hodni mého království, dokud neodhodíte svůj plášť farizejství 
a krunýř pýchy. 

Váš Ježíš 

1200. Svět je na pokraji velké změny 
Pondělí, 18. srpna 2014 v 18:47 
 
Má vroucně milovaná dcero, až Boží děti budou svědky konfliktů ve světě a strašných krutostí 
páchaných ve jménu spravedlnosti, pak vězte toto: Zlo plodí zlo. Učiňte je druhým a totéž 
bude činěno vám. Spravedlnost je Mi vlastní, a ačkoliv oplývám milosrdenstvím, měli byste se 
bát mého trestu, až dopadne na nevděčné a zlé lidi. 

Já nikomu neubližuji, neboť to nepochází ode Mne. Ale když je zlo činěno Božím dětem, 
a když se bezbožnost rozšiřuje, vyliji svou spravedlnost, a ať není nikdo na pochybách, že 
ten čas je zde. Zkaženost má původ v hříchu. Duše, které podlehnou hříchu, se musí snažit 
vždy se rychle očistit v mých očích. Jinak hřích hnisá, a pokud byste pochybovali o pevném 
sevření, kterým Satan svírá duše, které naplnil nenávistí a násilím, pak musíte vědět, že je 
mimořádně těžké osvobodit takové duše z jeho moci. 

Jakmile Satan zamoří duši, bude takového člověka stále trýznit, dokud jeho mysl, jeho skutky 
a jednání nebudou ve shodě se Zlým. Zamořená duše se nakonec stane posedlou a jen Já, 
Ježíš Kristus, mohu osvobodit takovou duši pomocí exorcismu. Duše se může stát posedlou 
velmi rychle, ale může trvat roky ji osvobodit ze stisku hada. A tak až pocítíte můj trest, bude 
to k vykořenění zla a potrestání pachatelů, kteří kradou životy jiných. Potrestám ty, kteří 
berou život těla a život duše. Žádný zločinec nebude neviditelný, protože mé oči jsou 
vševidoucí. 

Tolik toho víte o mé lásce. Nemáte žádné pochybnosti o tom, jak velké je moje 
milosrdenství. Ale smrtelný člověk nic netuší o Božím hněvu, protože to je něco, o čem 
s vámi nikdo nemluvil. Boží hněv je skutečný. Věříte, že by On dovolil Satanovi ničit své děti, 



a pak seděl s rukama v klíně a přihlížel? Věříte, že by nepotrestal duše, které se podvolí 
každému rozmaru a přání Satana? I když dobré duše mohou zahynout, budou mít život. 
Zatímco zlé duše, byť zůstanou naživu, život mít nebudou. 

Svět je na pokraji velké změny a vše, co Bůh předpověděl, se uskuteční. Vše, co řekl, že se 
stane, se stane. A i když jsem vám dal proroky, aby vás varovali, stále jste neposlouchali. 
Odmítli jste mnoho soukromých odhalení, dávaných světu, aby lidstvo bylo připraveno. 
Přesto jste neposlouchali. 

Musíte se modlit, aby rozsah zkázy ve světě byl zmírněn, neboť pokud byste spatřili, co leží 
v budoucnosti, padli byste Mi k nohám a žadonili o milosrdenství. Ti, co neudrželi Slovo Boží 
živé v mých pozemských církvích, budou zodpovědní za ztrátu mnoha miliónů duší, které by 
jinak byly zachráněny. 

Hanba vám, kteří Mě nazýváte svým vlastním, když na jedné straně hlásáte část Pravdy 
a na druhé straně Mě proklínáte. Bolest a smutek, který jsem snášel kvůli hříchu a oddělení 
člověka od svého Stvořitele, dochází konce, neboť nyní nadešel můj čas. V poslední bitvě 
o duše tedy vězte, že až se zlo vystupňuje, Boží trest bude desetinásobek toho, co zlí lidé 
způsobí svým bratrům a sestrám. 

Nebojte se mé lásky, ale mé spravedlnosti. 

Váš Ježíš 

1201. Matka Spásy: Nikdo není oprávněn škodit jinému ve jménu Boha 
Čtvrtek, 21. srpna 2014 v 16:25 
 
Mé drahé děti, když člověk pronásleduje jiného člověka a způsobuje mu utrpení, Duch Boží 
nemůže zůstat v této duši, protože je to Zlý, který v ní sídlí. Pronásleduje-li člověk jiné, 
ubližuje jim, ať duchovně nebo tělesně, a pak ospravedlňuje své jednání tím, že říká, že 
brání Slovo Boží, pak vězte, že to je největší hřích, protože uráží božství Boha. 

Nikdo není oprávněn škodit jinému v Božím jménu, protože to by nikdy nebylo trpěno, nebo 
dovoleno mým Synem, Ježíšem Kristem. S přibývajícími katastrofami ve světě budou ti, co 
jsou vinni hrozným hříchem proti Kristu, omlouvat každý zlovolný čin. Použijí každou výmluvu 
k ospravedlnění svých zlých činů, ale ani jeden neunikne trestu v Božím plánu spásy. 
Uvržením zla na jinou duši se bude takový člověk muset zodpovídat za své hříchy proti Bohu, 
proti jeho stvoření a proti každému jeho dítěti. 

V tomto čase velkého podvodu, kdy je pro hříšníky těžké rozlišit dobro od zla, je důležité mít 
na paměti slova mého Syna, Ježíše Krista. "Kdo je bez hříchu, ať první hodí kamenem." 
Osoba, která způsobí strašné utrpení druhým, bude souzena podle svých činů. 

Musíte se v tomto čase modlit za lidstvo a prosit o milosti, aby rozeznalo rozdíl mezi hříchy, 
které jsou proti lidem a těmi, které jsou proti Bohu. Hřích je hřích, ale když jsou zlé činy 
páchány ve svatém Božím jménu, pak jim v patách půjdou vážné následky. S šířící se 
nenávistí se bude rozšiřovat i Boží láska skrze duše mírných a pokorných, neboť ti nesou 
pochodeň spásy proti temnotám v pozadí. Člověk může být uchráněn od hříchu a chybující 
duše být vykoupeny jen z Boží milosti a skrze duše bezpodmínečně milující Boha. 

Musíte se modlit, modlit, modlit za hříšníky kdekoliv, protože temnota je oslepuje vůči 
Pravdě. Bez Pravdy by se svět ponořil do naprosté temnoty. Modlete se, mé drahé děti, 
abyste mohly snést ohavnost, kterou hřích přináší do vašich životů. Modlete se za ty, kdo 



pronásledují Boží děti, aby ve svém srdci mohli najít způsob, jak projevit lásku a soucit 
druhým. 

Modlete se za spásu duší, a zejména za ty, kteří dovolili, aby nenávist zatemnila jejich srdce, 
a kteří nejvíce potřebují Boží milosrdenství. 

Vaše milovaná Matka 
Matka Spásy 
 
1202. Vyzbrojím své anděly a vyvolené jedince k boji s těmi, kteří Mě odsuzují 
Sobota, 23. srpna 2014 v 20:00 

Má vroucně milovaná dcero, dvě zřejmá znamení se objeví, až množství vybraných duší 
povstane, aby Mi pomohly získat zpět mé království na zemi. První znamení se týká nadutosti 
duší v mé církvi, kde lidské uvažování, inteligence a ctižádost zničí pravou víru mých 
posvěcených služebníků. Pýcha a arogance spojená s vrozenou touhou prožít hlubší víru, 
která bude vždy mimo jejich dosah, vyústí ve falešnou církev temnoty. To vytvoří 
povýšeneckou hierarchii, která bude přinášet nepravdy a neplodnou víru. 

Druhé znamení se vztahuje na ubohá těla, kdy lidské tělo – posvátný Boží dar – bude 
redukováno spíše jen na nosič světského krášlení, kde už mu nebude prokazována žádná 
úcta. Nedostatek morálky vyústí v nedostatek úcty k lidskému tělu, včetně jeho zneužití, kdy 
je používáno jako prostředek k účasti na závažných činech smyslných hříchů. Nedostatek 
úcty k lidskému životu bude také znamenat, že vražda se stane tak běžnou, že nakonec 
mnozí budou zcela imunní k hrůze fyzické smrti z rukou zlých lidí. 

Očista člověka pokračuje, neboť bez utrpení ochotných duší, by mnoho lidí bylo ztraceno. 
Teprve tehdy, až všechno se bude zdát nesnesitelné, bude těm s Pečetí živého Boha dána 
úleva od jejich utrpení, které zničí lidstvo, včetně hříchu, válek, hladu a nemoci. Nesmíte 
nikdy přehlížet války – jakkoliv malé – neboť se budou šířit. Nikdy neignorujte nedostatek 
pravé víry v mé církvi, neboť ten se také rozšíří. Nikdy neignorujte nenávist mezi národy, 
které zneužívají náboženství, jako prostředek k uvalení hrůzy na své nepřátele, neboť ta se 
také bude šířit, aby pohltila ty, kteří Mě milují. Nikdy neignorujte nenávist k Božím 
vizionářům, nebo vyvoleným prorokům, neboť jsou-li tyto duše nenáviděny, pak jsem 
nenáviděn Já. Nesmíte dovolit zlým jazykům vás pokoušet, abyste se k nim přidali v jejich 
odporných pokusech umlčet můj hlas. Uděláte-li to, pak se také stanete stejně zamoření, 
jako oni. 

A v čase, kdy všechny tyto nepokoje nastanou, Já vyzbrojím svou armádu andělů 
a vyvolených jedinců k boji s těmi, kteří Mě odsuzují. Právě tehdy, kdy svět ztratí poslední 
špetku důstojnosti, známé člověku, šelma otevře propast, a pak všichni nepřátelé Boha 
proniknou do mé církve. Ale bude záležet na vůli člověka, zda je, nebo není připraven snést 
takové křivdy. 

Ti, kteří se vzepřou a budou bránit vůli Boží, budou naplněni velkými milostmi, a svou vírou 
odčiní hříchy příliš tvrdohlavých, nebo příliš bázlivých, než aby vzdorovali všemu, co protiřečí 
Slovu Božímu. Až bude přibývat ďábelských ukrutností, a až si člověk uvědomí, že není 
schopen boje nebo zvládnout takovou zkaženost, musí se obrátit ke Mně se slovy: 

"Ježíši, zbav nás, bezmocné hříšníky, našich nepřátel."  

Jenom pak mohu zasáhnout, abych zmírnil dopad násilí, vražd, nenávisti a válek 
způsobených hříchem člověka. Obracejte se ke Mně každý den a dovolávejte se mého 
milosrdenství. Nikdy neopustím ty, kteří ke Mně vztahují ruku. 



Váš Ježíš 

1203. Matka Spásy: Modlete se za mír ve světě 
Neděle, 24. srpna 2014 v 17:00 
 
Mé drahé děti, naléhavě vás žádám o modlitby za mír ve světě, protože velmi brzy budou 
mnohé země zapleteny do válek, jejichž šíření bude těžké zastavit a mnoho nevinných životů 
bude zničeno. 
Toužebně vyprošený mír od mého drahého Syna, o který vás prosím, je ke zmírnění dopadu 
nenávisti, zaseté do srdce svedených, kteří uvalují hrůzu na jiné. Mír, bude-li vylit Boží mocí 
na zem, vás dovede k pochopení, jak se k sobě musíte vzájemně chovat s láskou a úctou, 
bez ohledu na vaše rozdíly. 

Prosím, abyste se modlili tuto modlitbu modlitební kampaně (164) každý den: 

Modlitba míru pro národy 

"Ó, Ježíši, přines mi mír. 

Přines mír i mému národu a všem zemím, rozervaným na kusy válkou a rozkoly. 

Zasaď semínka pokoje do ztvrdlých srdcí těch, kdo ve jménu spravedlnosti působí utrpení 
jiným. 

Dej všem Božím dětem milosti obdržet tvůj mír, aby se lásce a harmonii mohlo dařit, aby 
láska k Bohu zvítězila nad zlem a duše mohly být zachráněny od zkaženosti falše, krutosti 
a ďábelské ctižádosti. 

Nechť pokoj panuje nad všemi, kteří zasvěcují svůj život Pravdě tvého svatého Slova a těmi, 
kdo Tě vůbec neznají. Amen." 

Kéž je mír váš, drahé děti, a nezapomeňte, že bez lásky k Bohu nemůžete nikdy najít 
opravdový pokoj. 

Vaše milovaná Matka 
Matka Spásy 
 
1204. Bůh Otec: Otřu vám slzy, sjednotím svět a přinesu mír 
Neděle, 24. srpna 2014 v 17:15 
 
Má nejdražší dcero, opravdu zná člověk míru mé lásky k mým dětem? Ví, že s láskou může 
přijít strašná bolest? Láska, která je čistá, může způsobit velkou bolest, když je odmítnuta. 

Já miluji své děti, mé stvoření, mé tělo a krev. Proto cítím velkou bolest z toho, jakým 
způsobem hřích vytvořil rozdělení mezi mými dětmi a Mnou, jejich věčným Otcem. Pláču, 
když vidím jejich vzájemnou nenávist, která dokáže tlít v jejich srdci. Pláču, když jsem 
svědkem hříchu smyslnosti, závisti, pýchy, chtivosti a jejich touhy vzájemně se překonávat, 
a zranění a utrpení, která si navzájem způsobují. 

Když berou život, který jsem člověku odkázal, má bolest je tak velká, že vykřiknu takovou 
trýzní, že celému nebi spolu se Mnou vytrysknou slzy zármutku. Můj čas přijde brzy, a až 
uslyšíte o válkách, morových ranách, hladomoru a množících se zemětřeseních, vězte, že pak 
přijde hodina, kdy řeknu – dost! 



Vyženu bezbožné jediným dechem, vrahy jen zašeptáním a mé nepřátele v mžiku oka. Pak 
oznámím hodinu, čas pro mého Syna, aby si vyžádal své právoplatné království. 

Otřu vám slzy, sjednotím svět a přinesu mír, vyženu ty, kdo pronásledovali mé děti a přivedu 
do světla mého království ty, kdo trpěli v mém jménu, neboť budou oslaveni v mém novém 
království na zemi. 

Připravte se, mé děti, neboť radostný život v mém Novém ráji bude brzy váš. Utrpení na 
zemi skončí a slzy smutku budou nahrazeny slzami radosti. To je můj slib. A tak až budete 
cítit, že už nemůžete dál, vězte, že čas k úsvitu nové éry je blízko. 

Váš Věčný Otec 
Bůh Nejvyšší 
 
1205. Říká-li někdo, že Mě miluje, bude dělat vše podle mé svaté vůle 
Pondělí, 25. srpna 2014 v 19:05 
 
Má vroucně milovaná dcero, říká-li někdo, že Mě miluje, bude dělat vše podle mé svaté vůle. 
Vloží vše do mých svatých rukou a zapomene na své vlastní potřeby a touhy. Pak Mi řekne: 
"Ježíši, vše, co říkám a dělám, je podle tvé svaté vůle – čiň se mnou podle vůle Boží." 

Člověk, jenž žije ve Mně a Já v něm, se zřekne všeho, podle toho, co přináší Bohu slávu. 
Nebude mít sobecké pohnutky, žádné skryté touhy pro vlastní potěšení a udělá vše, co bude 
moci, aby byl v tomto životě v plné jednotě se Mnou. Předá Mi každou myšlenku, každý 
pohyb, každý krok a čin, abych mohl působit v jeho duši. Bude Mi zcela důvěřovat a bude 
vědět, že vše, co činím, vše, co připustím a vykonám k očistě země, bude mít jen jeden cíl, 
a to, vzdát slávu Bohu. 

Člověk Mi sám o sobě nikdy nedokáže dát takový dar, pokud mému Svatému Duchu nedovolí 
v něm přebývat. Až tehdy je schopen se povznést k dokonalosti, jež ho natolik změní, že 
jeho srdce a duše prolnou se Mnou. Pak mohu skrze své božství vykonat velké zázraky v této 
duši, která potom, co Mi zcela odevzdala svou důvěru, si stále ponechává své Bohem dané 
právo – svou svobodnou vůli. 

To, že dovolíte Mně, Ježíši Kristu, zůstávat ve vás, bude z vaší strany vyžadovat velkou oběť. 
Musíte se zbavit každé domýšlivé myšlenky, každé slabosti a každé trochy sebelítosti. Až ke 
Mně přijdete a poprosíte Mě, abych vás vedl, pak zmizí všechna vaše soužení, která byla 
dříve vaším údělem. Nic vás nebude trápit. Nebudete schopni pocitu nenávisti k druhým, 
včetně těch, kteří vám způsobují velké trápení nebo zármutek. Odpustíte snadno, v srdci si 
nepodržíte žádnou zatrpklost, i když  můžete být v jakkoliv těžkých situacích, a budete věci 
vidět tak, jak je vidím Já. 

Abyste se připravili na život ve Mně, musíte si připomínat, že vše, co je dobré, pochází od 
Boha. Člověk svým vlastním rozumem a rozhodnutím nemůže nikdy dosáhnout pokoje, až 
do dne, v němž se sám nabídne Bohu myslí, tělem a duší. Tím, že nabídne Mně, Ježíši Kristu, 
dar své plné důvěry. Já budu přebývat v takové duši a ta se stane částí veškeré mé slávy. 
Takové duše povýším. Jaká radost zaplaví jejich srdce. Strach z neznámého už je nebude 
obtěžovat. Takto připravím svět na svou úžasnou slávu – mé nové nádherné království, kde 
všechen život bude prožíván na zemi i v nebi podle Boží vůle. 

Až má vůle zakoření v duši těch, kdo žijí svůj život podle každého mého přání, už nikdy 
znovu nezakusí ve svém srdci jakoukoliv nenávist. Neboť by to nebylo možné. Já nejsem 
schopen nenávisti, a jestli Mi dovolíte ve své duši žít, pak ve vás nemůže zůstat nic, co 
nepochází ode Mne. 



Váš Ježíš 

1206. Zasáhnu způsoby, že svět užasne 
Čtvrtek, 28. srpna 2014 v 20:40 
 
Má vroucně milovaná dcero, Já znám své vlastní a oni znají Mne. Znají také ty, kteří jsou ode 
Mne, stejně jako ty, co ode Mne nepocházejí. 

Ti, kdo jsou ode Mne, jsou něžného srdce, plní lásky ke všem hříšníkům, včetně mých 
nepřátel a plní pokory, protože vědí, že beze Mne jsou nic. Jejich duše jsou oproštěné od 
zloby, zášti, nenávisti, a kvůli tomu trpí. Září jako majáky, jejich duše jsou plné Božího 
Světla. Je to Světlo, na které Satan a každý padlý anděl míří všemi druhy pokušení. Jsou to 
ty duše, které Zlý vyhledává nejvíce a v přicházejících časech je budou ovlivňovat lži. Někteří 
od Pravdy úplně odpadnou. Jiní se jí budou držet, ale bude to boj, zatímco ti, s milostí Boží 
vůle v srdci, Pravdu nikdy neopustí. 

Svět se změní na velké bitevní pole, kde bude panovat zmatek, a budou to duše, patřící Mně, 
které budou čelit největším zkouškám. To je Satanova touha vzít Mi ty, kteří Mě znají. Jsou 
to duše, které jsou nejblíže mému srdci, neboť představují tu největší cenu. Takové to budou 
duše, že upadnou-li v omyl, bude Mi je předvádět můj největší nepřítel. Budu kvůli jejich 
zradě zesměšňován a budu plakat hořkými slzami lítosti za tyto ubohé děti Boží. Avšak vězte, 
že budu o tyto duše bojovat. Zasáhnu způsoby, že svět užasne a Já je budu moci vyrvat ze 
spárů podvodu a budou vědět, až to učiním. V ten den se jich zeptám: "Patříte Mně, nebo 
ne?" Pak budou vědět, že jsem to Já, a Já si je získám zpět a vezmu je do svého nového 
království. Ti, kteří zůstanou silní, kvůli své neotřesitelné víře v mé Slovo, povedou ty, kdo 
jsou ode Mne. Díky těmto duším – mým zbylým – se mé milosrdenství rozprostře daleko, 
až za hranici viditelnou okem. 

Nyní volám ty, kteří Mě znají. Přeji si, abyste žili každý den, jakoby zítřka nebylo. Důvěřujte 
Mi. Proste Mě o mou ochranu a volejte ke Mně o zvláštní přízeň na své cestě do mé éry 
pokoje. Pokaždé vám přijdu na pomoc a zahrnu vás mimořádnými milostmi. Pak se nebudete 
ničeho bát, protože budete vědět, že Já jdu s vámi. Povedu vás za ruku až k útočišti mého 
pokoje a mé úžasné slávy. 

Pojďte ke Mně a nebojte se, neboť můj Velký Den vzejde nenadále a náhle a vy už neuroníte 
žádnou další slzu, protože budete sjednoceni s božskou vůlí Boha navěky. 

Přijměte mou lásku, má požehnání a mé velké milosrdenství, neboť učiníte-li to, budete moci 
skutečně tvrdit, že jste moji. 

Váš Ježíš 

1207. Matka Spásy: Chápejte život jako období mezi narozením a novým 
nádherným královstvím 
Pátek, 29. srpna 2014 v 14:25 
 
Mé drahé děti, ať se ani jeden z vás neobává nebeského zásahu v této misi spásy. Místo 
toho buďte vděční za velké milosrdenství Boha a jeho nepochopitelnou lásku k lidské rase. 
Musíte vzdát Bohu chválu s vědomím, že vše s Ním začíná i končí. Není nic mezi tím. 
Chápejte život jako období mezi narozením a novým nádherným královstvím, které čeká na 
vás všechny, pokud přijmete Boží slib, že jeho jednorozený Syn, Ježíš Kristus, se vrátí, aby 
si vyžádal své království. 



Tolik lidí nevěří v Toho, kdo je stvořil. Mohou dosvědčit jeho lásku, a přesto ještě nevěří, že 
láska pochází od Boha a že Bůh je Láska. Ti, kdo přijímají existenci zla, nevěří v Boží lásku, 
ani nepřijímají existenci Zlého. Jenom ti, kdo dokáží překonávat zlo ve všech jeho podobách, 
skutečně rozumí moci, kterou zlo má nad slovy, skutky a jednáním lidí. Jen tehdy, vymaní-li 
se duše z vlivu zla, může se osvobodit. Skutečné svobody může být dosaženo, jen když 
přijmete Pravdu. Nepřijmete-li Slovo, učiněné Tělem, což je můj Syn, Ježíš Kristus, pak 
nebudete nikdy svobodní. 

Děti, musíte bojovat se zlem ve všech jeho klamných podobách, ale není lehké je  
jednoznačně rozpoznat. Satan je králem lží. Je to podvodník, jenž dokáže přesvědčit svět, 
že on neexistuje. Neustále vydává Pravdu za něco zlého a přesvědčí slabé mezi vámi, že zlo 
může být vždy ospravedlněno. Nesmíte se nikdy nechat oklamat, neboť Pravda byla dána 
světu a je obsažena v Knize mého Otce. Musíte se vyhnout všemu, co se odchyluje od 
pravdivého Božího Slova. Nenaslouchejte těm, kdo říkají, že zlý čin je něco dobrého, nebo 
že musí být přijat vzhledem k době, ve které žijete. 

Lidský rod se nezměnil. Hřích se nezměnil. Vše, co se změnilo, je neochota lidí uznat Boha 
jako svého Stvořitele. 

Vaše milovaná Matka 
Matka Spásy 
 
1208. Nevšímejte si povyku protivníků, neboť v mém království lidské mínění 
neznamená nic  
Sobota, 30. srpna 2014 v 18:15 
 
Má vroucně milovaná dcero, vytrvalost v utrpení přivádí duši blíže ke Mně, a Já proto takové 
zkoušky odměňuji. Nikdy nepodceňujte, když má přítomnost v duši ujde pozornosti Zlého, 
který bývá rychle přitahován k duším, kde je má přítomnost nejvýraznější. Přijměte utrpení 
v mém jménu a pochopte, že důvodem k němu jsem Já. Kdybych nebyl přítomen, Zlý by si 
vás nevšímal. 

Milosti, jež štědře rozdávám těm, kteří mě nejvíce milují a ve všech ohledech odložili svoji 
sebelásku a pýchu, zahrnují i dar rozlišování. Je to velmi zvláštní dar z nebe, a požehnaní 
jsou ti, kdo mají milost rozlišit Pravdu, protože jsou jediní, kteří nebudou nikdy ovlivněni falší. 
Ti z vás, jimž byl dán tento dar, Mi budou přivádět duše. Ale za každou duši, kterou Mi 
přivedete díky vašim modlitbám a soužení, se vás Zlý bude pokoušet zastavit. Vězte, že 
sláva Boží, která je vám po boku, vyvolá hroznou zášť, a budete proklínáni v mém jménu 
těmi slabými dušemi, které jsou jako krmivo pro Satana a každého démona, kterého uvolnil 
k ničení duší na zemi. 

Buďte v pokoji, a vězte, že budete-li hájit Pravdu – Slovo Boží – tváří v tvář protivenství, 
použiji všechnu svou moc k záchraně duší. Za každou duši, kterou Mi přivedete, uštědřím 
vám více milostí, a tak to bude pokračovat. Nevšímejte si povyku protivníků, neboť v mém 
království lidské mínění neznamená nic. Musíte pohlížet jeden na druhého jakoby mýma 
očima. Neřekl jsem vám to už? Nepochopili jste tu nejzákladnější lekci, které jsem vás učil 
během času svého pobytu na zemi? Milujte jeden druhého, jako Já miluji vás. Nemůžete-li 
milovat své nepřátele, pak zjistíte, že je těžké se ke Mně přiblížit. Povyšujete-li se nad druhé, 
pak nemůžete říct, že Mě bezpodmínečně milujete, protože jinak byste Mi řekli: 

"Ježíši, nejsem hoden stát před Tebou, ale dělej se mnou podle své vůle, tak jako já udělám, 
co Ty chceš." 



Jděte, všichni, a mějte na paměti, kdo Já jsem. Jen tehdy, žijete-li svůj život podle mého 
učení, můžete skutečně říct, že jste moji. Nemůžete vyjmout část mého Slova a hlučně ji 
hlásat, a pak popřít ostatní části. Těm, kdo prohlašují svoji nadřazenost nad ostatními 
a předkládají své překroucené verze mého Slova, a bude-li to mít za následek vzdálení duší 
ode Mne, těm říkám: Den, kdy ukončím svou přítomnost ve světě, bude dnem, kdy mocní 
a pyšní budou prolévat slzy hněvu a pak zoufalství, jakmile poznají, jak jejich podvod přivedl 
mnohé duše k pádu, a budou se třást Božím hněvem. Nastane křik a skřípání zubů. Ale tehdy 
nebudou mít kam se obrátit. Nebudou mít nikoho, kdo by jim odpověděl, protože nikdy 
neuvidí mou tvář. 

Váš Ježíš 

1209. Moji církev nikdo nepřemůže 
Pondělí, 1. září 2014 v 20:05 
 
Má vroucně milovaná dcero, můj Duch je hojně přítomen v mé církvi, protože moji nepřátelé 
proti ní zuřivě vystupují. Mohou bičovat mé Tělo, kterým je má církev, mohou opovrhovat 
pravým Božím Slovem, mohou se posmívat cestám Pána, ale nikdy mou církev nepřemohou. 
Mou církev tvoří ti, kdo hlásají pravé Slovo Boží a ti, kteří poskytují svátosti Božím dětem, jak 
bylo ustanoveno mými apoštoly. Jen ti, kdo zůstávají věrni mému učení, mému Slovu, mému 
Tělu a svaté oběti mše, jak bylo nařízeno Mnou, mohou říct, že jsou z mé církve. Má církev, 
jakou je nyní, bude rozdrcena – její budovy strženy a zabrány, moji posvěcení služebníci 
vyhozeni na ulici, kde budou nuceni žebrat, a sloužení oběti mše svaté bude zrušeno. Přesto 
má církev zůstane nedotčená, ačkoliv se stane velmi malým pozůstatkem toho, čím byla 
kdysi. 

Boží Duch Svatý provede mou církev skrze nepokoje, kterým bude muset čelit, a tak Pravda 
přetrvá. Všichni moji nepřátelé se budou pokoušet mou pravou církev zničit. Pak ji nahradí 
falešnou církví. Vytvoří nová písma, nové svátosti a mnoho jiných rouhání v mém svatém 
jménu. Ale má církev, která je mým Tělem, a moji praví následovníci zůstanou jako jeden ve 
svaté jednotě se Mnou. Pak, až se bude zdát, že byla zničena, spálena do základů, uhlíky mé 
církve budou stále žhnout až do dne, kdy přijdu znovu. V ten den, kdy má církev, obnovená 
a zářící, povstane ve velké slávě, a kdy ji celý svět prohlásí za jedinou pravou církev – Nový 
Jeruzalém – každý dobrý člověk bude pít z jejího kalicha. Vše, co bylo na počátku, bude i na 
konci. Veškerý život stvořený Bohem bude obnoven, tak jako tomu bylo, když byl stvořen ráj 
pro lidský rod. 

Můj Duch je plný života a nemůže nikdy zemřít, protože Já jsem věčný život – dárce všeho, 
co člověk potřebuje k životu, kde smrt nemá místo. Neustále důvěřujte v Boží moc, když vše, 
co ve světě vidíte, se zdá nepoctivé, kruté, nespravedlivé a občas děsivé. Moje moc zahalí 
svět a má láska spojí všechny s láskou v srdci. Vyženu všechno zlo a až se má trpělivost 
vyčerpá, zavrhnu všechny mé nepřátele. Já jsem zde. Neodešel jsem. Povedu vás nyní po 
této trnité cestě k mému nádhernému království.  Jakmile přijde ten den, kdy oznámím svůj 
Druhý příchod, všechny slzy budou osušeny. Všechna bolest dojde k náhlému konci a na 
jejím místě budou láska, pokoj a radost, jakou vám mohu přinést jen Já, Ježíš Kristus. 

Vytrvejte, moji maličcí. Modlete se, modlete se, modlete se, aby láska přetrvala ve světě, 
a za pokoj, aby se dostal všem ubohým trpícím nevinným, rozptýleným po celém světě ve 
válkou zničených zemích. Všechny Boží děti patří Mně a Já miluji každou duši, každý národ 
a každého hříšníka. Přináším vám dar mých modliteb modlitební kampaně, abyste Mně jimi 
pomohli zachránit tolik duší, kolik jen budu moci. 

Jděte v pokoji a lásce. 



Váš Ježíš 

1210. Matka Spásy: Bůh nikdy neopustí své vlastní 
Úterý, 2. září 2014 v 15:40 
 
Mé drahé dítě, musíš říct mým dětem, že Bůh nikdy neopustí své vlastní, neboť tak by to 
nikdy nemohlo být. On miluje všechny své děti, bez ohledu na to, kolik utrpení způsobují 
jeho jedinému Synu, Ježíši Kristu. 

Má ochrana pokryje každou duši, která oznamuje Boží Slovo, a Boží mocí rozdrtím hlavu 
hada ve všech jeho podobách. Budu Obhájkyní, která odhalí lži, řinoucí se z tlamy šelmy 
a svět bude svědkem nelogických lží, které rozšíří mezi těmi, kdo se ochotně stanou jeho 
nádobami, v úplné závislosti na jeho zkažených způsobech. Král lží bude pokračovat 
v odvracení duší od Pravdy, a on, podvodník, nikdy nepoleví, až do poslední hodiny. 

Až budou použity lži k odvedení pozornosti od pravdivého Slova Božího, já zakročím, abych 
odhalila Pravdu. Lidstvo bude mít dvě volby – zůstat věrni Pravdě, nebo přijmout lži, jako její 
náhražku. Zmatek otráví srdce zranitelných, slabých, a těch, kdo nemají Ducha Božího ve své 
duši. Tak bude vybojována bitva o duše, kdy lidé budou věřit buď lžím, nebo Pravdě. 

Přinesu úžasné zprávy o milosrdenství mého Syna a budu jeho nástrojem vedoucí ke spáse 
duší. Žádná duše nebude vyloučena z této mise spásy. Musíte se modlit, aby lidé prohlédli lži, 
které jsou šířeny nepřáteli mého Syna, aby je odvedli od Pravdy, Světla a lásky mého Syna. 
Důvěřujte mému Synu a bude vám projeveno jeho velké milosrdenství. Věřte ve slib návratu 
mého Syna a budete mít věčný život. Nedovolte lžím, aby vás oklamaly, protože když to 
uděláte, zjistíte, že je velmi těžké zůstat věrni mému Synu. 

Vaše milovaná Matka 
Matka Spásy 
 
1211. Satan dychtí po duších s nezkrotnou chutí a neúprosnou vůlí 
Čtvrtek, 4. září 2014 v 23:03 

Má vroucně milovaná dcero, všechna poselství, předpověděná už před tak dávnými časy 
a předávaná Božím prorokům, lidem vidoucím a vizionářům, prostřednictvím veřejných i 
soukromých odhalení, se nyní budou odvíjet. 

Nedůvěřivý člověk bude zpochybňovat pravost Božího Slova, ale až uvidí vše, co bylo 
předpověděno v Knize Zjevení, ztichne, protože až tyto události sevřou lidstvo, jedinou 
útěchu, kterou bude mít, je jít Mě hledat. Když vaše srdce bude plné smutku kvůli zlým 
činům, které jsou páchány zlými lidmi proti Božím dětem, budete prolévat slzy z utrpení. 
Tehdy uvidíte, kam až se může rozšířit zlo v duších těch, jejichž srdce jsou z kamene. 
Až spatříte, jak málo ohledu a úcty mají tito nepřátelé Boha k lidskému životu, pochopíte 
konečně, jak velkou mocí působí Zlý na lidstvo. Ve svých posledních hodinách Satan, jenž 
se projevuje v duších, které plní svými prohnilými způsoby, ukáže světu, jak prudká je jeho 
nenávist k lidské rase. 

Přes všechny výmluvy člověka na omluvu zla pachatelé hrozných činů odhalí nenávist ve 
svém srdci k Božím dětem. Budou provádět ďábelská zvěrstva ve jménu Boha a nebudou 
mít lásku v duši. Rozdmychávají nenávist a většina z nich nechápe, proč je jejich nenávist 
k druhým tak silná. I když mnoho lidí nevěří v existenci Zlého, musíte nyní vědět, že 
nedokáže odolat, aby se projevil se skrze ty, které zamoří. Jeho výpary se šíří, dokud 
nepohltí každý národ, všechny slabé duše i mocné vůdce, jejichž sklon ke ctižádosti je 
otevře jeho vlivu. 



Brzy uvidíte, jak se v každé části vaší společnosti, v mnoha národech, stávají zlé 
činy různými způsoby. Satan dychtí po duších s nezkrotnou chutí a neúprosnou vůlí. Jakmile 
se jeho nenávist skutečně projeví v duších, tito lidé nedokážou skrývat své činy. Právě 
v těchto situacích mohou mnozí z vás skutečně vidět Zlého, jaký doopravdy je, a to skrze 
činy těchto ubohých duší, které se poddaly jeho vůli. 

Nesmíte být nikdy samolibě nevšímaví, když taková jednání a skutky, včetně válek 
a nepokojů, propukají ve světě. Tehdy jsou vaše modlitby zapotřebí nejvíce. 

Váš Ježíš 

1212. Neoddělujte se ode Mne. Když to uděláte, bude velký pláč. 
Čtvrtek, 4. září 2014 v 20:45 
 
Má vroucně milovaná dcero, ať je známo, že smrt nemá žádnou moc nad těmi z mých, 
jejichž víra je posilovala až do jejich posledního dechu. Tyto duše nemají strach z fyzické 
smrti, protože vědí, že v tomto okamžiku začíná věčný život. Takové duše očekávám 
s otevřenou náručí a ony běží jako malé děti k světlu mé lásky. Obejmu je, vezmu je do 
svého království a budu očekávat úplně každou takovou duši v přítomnosti hierarchie andělů 
a všech svatých – pak nastane velká radost. 

Spojím je s jejich rodinami a bude hodně radosti, lásky a vzrušení. Už žádné slzy. 
Nezůstanou žádné vzpomínky na utrpení, které duše snášely na zemi. Všechny starosti, žal 
a zoufalství budou odstraněny a v okamžiku zapomenuty. Smrt otevírá dveře těm, kdo 
umírají ve stavu milosti, jelikož začíná nový život. Každé duši, přijaté do mého království, kde 
jsou různé úrovně, připadne některá za odměnu úměrně podle slávy, kterou přinesly Bohu. 

Duše, zemřelé ve stavu hříchu, vězte, že Já jsem milosrdenství samo, po jejich očištění, 
budou přijaty do mého království. Stále se za takové duše modlete, protože ony se v tom 
stavu za sebe již modlit nemohou. Vaše modlitby budou vyslyšeny a Já budu očekávat tyto 
duše s otevřenou a milující náručí. Je důležité, aby každé Boží dítě pochopilo jednu důležitou 
věc o životě po smrti. Musíte Mě, svého Ježíše, prosit o odpuštění vašich selhání, slabostí 
a neřestí než zemřete, neboť tehdy je mé milosrdenství největší. Nevěříte-li v Boha, odmítáte 
věčný život. Po smrti již lásku k Bohu nezískáte. Já jsem Láska a beze Mne nepocítíte nic než 
bolest.  Oddělení od Boha byste se měli obávat. Cítíte-li se zmatení, pokud jde o mou 
existenci, pak Mě musíte prostě prosit o znamení mé lásky, a Já odpovím. 

Neoddělujte se ode Mne. Když to uděláte, bude velký pláč a už nikdy vás nebude možné 
utěšit, protože Já vám nebudu schopen pomoci. Mé království vám dá věčný život, ale 
musíte Mě prosit o mou pomoc modlitbou této modlitby modlitební kampaně (165): 

O dar věčného života 

"Ježíši, pomoz mi uvěřit ve tvou existenci. 

Dej mi znamení, aby Ti mé srdce mohlo odpovědět. 

Naplň mou prázdnou duši milostí potřebnou k otevření mysli a srdce tvé lásce. 

Měj se mnou slitování a očisť mi duši ode všech provinění, kterých jsem se dopustil ve svém 
životě. 

Odpusť mi, že jsem Tě odmítal, ale prosím, naplň mě láskou, kterou potřebuji, abych se stal 
hodným věčného života. 



Pomoz mi Tě poznat, vidět tvou přítomnost v jiných lidech a naplň mě milostí rozpoznat Boží 
znamení v každém nádherném daru, který jsi dal lidské rase. 

Pomoz mi chápat tvé cesty a chraň mě před odloučením a bolestí temnoty, kterou cítím 
v duši. Amen." 

Nedopusťte, aby vás lidská pýcha, rozumové analýzy nebo názory, odchýlily od Pravdy. Jako 
Boží děti, jste Mi velmi vzácní. Neztraťte se Mi. Přijďte. Jsem tady. Jsem skutečný. Nechejte 
Mě naplnit vám duši svou přítomností. Jakmile se to stane, zjistíte, že bude těžké si Mě 
nevšímat. 

Miluji vás. Žehnám vám. Očekávám vaši odpověď. 

Váš Ježíš 

1213. Brzy přijde muž a řekne, že vám odhalí pravdu o mé existenci 
Sobota, 6. září 2014 v 16:00 
 
Má vroucně milovaná dcero, má moudrost je božského původu a člověk není schopen 
pochopit plně rozsah toho, kdo Já jsem.  

Prostřednictvím Ducha Svatého sděluji lidstvu dostatek poznání. Mé učení bylo světu předáno  
jednoduchým způsobem, aby každý člověk mohl porozumět Pravdě. Moudro od Boha není 
nikdy složité a je předáno tak, že člověk obdrží ujasnění potřeb k nachystání duše pro mé 
království. Láska je čistá. Láska je prostá. Opravdová láska je opětovaná. Mou jedinou 
touhou je, aby duše odpověděly na mou lásku, aby – uschopněny darem Ducha Svatého – 
rázem pochopily, co je od nich vyžadováno, aby mohly být součástí mého království. 

Posílám vám posly, aby se vám dostalo jasného pochopení. Přijetí Pravdy v každodenním 
životě však pro vás není jednoduché kvůli existujícímu zmatení. Mému Slovu se neustále 
odporuje, je znovu a znovu zkoumáno, analyzováno, vyhodnocováno a nepochopeno, což 
dělá těžkým držet se pravého Božího Slova. Prohlásíte-li otevřeně, že věříte v mé Slovo, mé 
učení a v mé svátosti, pak si z vás kvůli tomu budou brzy tropit žerty. 

Mnozí samozvaní církevní učenci budou brzy zpochybňovat moji pravou totožnost a existenci 
Nejsvětější Trojice. Použijí velkolepou argumentaci, aby vás oslepili vůči pravému Božímu 
Slovu, a použijí všechny druhy teologických zdůvodnění na důkaz, že všechna náboženství 
jsou stejná. Brzy odmítnou Pravdu – Slovo Boží. Znesvětí Slovo Boží komplikovaným a 
rozporuplným učením a lidé chodící do kostela, a to všude, z toho nebudou moudří, jelikož 
budou krmeni nesmysly. Mé Slovo bude skryto a ponecháno zapadat prachem. Mějte vždy na 
paměti, že mé Slovo musí být chápáno tak, jak vám bylo dáno. Podrobnosti o mém božství 
a tajemství Boha nebyly lidstvu odhaleny, protože tak tomu nemělo být před počátkem nové 
éry pokoje. Brzy přijde muž a řekne, že vám odhalí pravdu o mé existenci a podrobnostech 
mého Druhého příchodu. Nadchne svět. Pak prohlásí, že je Já. Mnozí mu uvěří, protože 
nebudou chápat Slovo, jak bylo dáno v Bibli svaté. 

Já, Ježíš Kristus, opět přijdu, abych soudil živé i mrtvé, a nebude to, ani být nemůže, na této 
zemi. 

Váš Ježíš 

1214. Antikrist přijme své místo, protože k tomu bude vyzván 
Neděle, 7. září 2014 v 19:30 
 



Mé drahé děti, dávejte pozor na znamení času, až antikrist přijme své místo v církvi mého 
Syna, aby vám to bylo jasné, až to uvidíte. 

Nevěřte ani na okamžik, že antikrist vrazí do církve mého Syna a zmocní se jí agresivně, 
silou. Motivován a veden samotným podvodníkem přijme antikrist své místo, protože k tomu 
bude vyzván. 

Všechny úpravy v bohoslužebných knihách církve budou brzy oznámeny a zdůvodněny jako 
reakce na moderní svět, a tak musí být všezahrnující a vyhovující tak i jiným církvím 
a náboženstvím. Dojde-li ke změnám pravého Božího Slova a učení mého Syna, Ježíše Krista, 
stane se neplodným, neboť nebude zrcadlit Pravdu danou světu mým Synem. 

Antikrist se stane populárním zprvu pro svou obratnost v politice. Pak obrátí svou pozornost 
na různá náboženství, ale hlavně se zaměří na křesťanství. Kristus je jeho největší nepřítel 
a předmět jeho nenávisti, takže jeho konečný cíl je zničit církev mého Syna. Církev bude 
různými způsoby postupně rozebrána, dříve než on, antikrist, bude vyzván, aby se 
angažoval. Zapojí se do rozhodování v plánu zavést nové jednotné světové náboženství. 
Všechny tyto změny – kde církev veřejně volala po sjednocení všech náboženství – se 
uskuteční, ještě než antikrist zaujme své místo na pozemském trůnu mého Syna. Pak bude 
šelmě uvolněna cesta, aby volně vešla do církve mého Syna, kde jí bude uděleno čestné 
místo. Nakonec bude oznámeno, že se stane vůdcem jednotného světového řádu a okázalá 
korunovace bude následovat. 

Celý svět bude sledovat tuto událost, které se zúčastní politici, hodnostáři a celebrity a když 
na jeho hlavu bude vložena koruna, bude to, jakoby poslední hřeb byl zaražen do Těla mého 
Syna. V ten den bude katolická církev znesvěcena a mnozí biskupové a kněží uprchnou, 
protože tehdy pochopí, že předpověděná proroctví se odhalila před jejich očima. 

Ode dne, kdy mu bude Boží stolec darován, antikrist bude předvádět velká hmatatelná 
znamení, která lidi přesvědčí o jeho svatosti. Antikrist – bude se říkat – nese znamení stigmat 
a bude viděn, jak léčí choré a smrtelně nemocné. Budou mu přiznávány velké zázraky 
a časem mnohé přesvědčí, že je Ježíš Kristus a že jeho vyzdvižení na vrchol této falešné 
církve je znamením Druhého příchodu. A přestože laici by mohli být odpovědni organizací 
jádra zbytku církve, pozůstatku církve založené mým Synem, budou to kněží, kdo ji od té 
doby povedou dál. Duch Svatý bude udržovat pravou církev během panování antikrista, a on 
a všichni nepřátelé mého Syna ji nikdy nepřemohou. 

Pravda nikdy nezanikne. Slovo Boží, i když znesvěceno, nikdy nevyhasne. Církev nemůže 
zahynout, i když může být uvržena do pustiny. Dokonce i v její nejslabší hodině zůstane 
naživu, a bez ohledu na to, jak je církev mého Syna napadána, Bůh nikdy nedovolí, aby byla 
zničena. 

Během oněch přicházejících dnů se nesmíte dát nikdy ovlivnit a přijmout takový podvod. 
Budete sváděni antikristem a on bude podporován nepřáteli církve mého Syna. Bude přijat 
falešnými vůdci v církvích a veleben pro své charitativní práce po celém světě. V mnoha 
zemích obdrží velké pocty a lidé budou mít jeho zarámované fotografie ve svých domovech. 
On, antikrist, bude zbožňován více než Bůh, ale bude to Boží ruka, která ho srazí do propasti 
spolu s těmi, kdo ukradli duše Božích dětí, když se účastnili na nezdařeném pokusu o zničení 
církve mého Syna. 

Vaše milovaná Matka 
Matka Spásy 
 
1215. Ti, kdo proklínají mé proroky, proklínají Mě 



Úterý, 9. září 2014 v 17:00 
 
Má vroucně milovaná dcero, mé srdce se dme v tomto čase velkým žalem. Jsou mezi vámi 
takoví, kteří potom, co přijali mé Slovo, předávané prostřednictvím těchto svatých poselství 
díky mé lásce a soucitu, Mě zradili nejkrutějším způsobem. Tato zrada není rozdílná od té, 
kterou jsem byl zasažen během svého času na zemi. 
 
Semínka pochyb jsou zasazována do druhých těmi, kdo byli uvedeni v omyl, kvůli lžím 
a nenávisti, které Zlý vložil do jejich srdce. On, který Mě nenávidí, bude neustále podněcovat 
nenávist proti Mně tím, že zamoří některé z těch, kteří se účastní této a jiných misí z nebe 
k záchraně duší. Bude lhát a pomlouvat mé vyvolené, aby mohl odvrátit duše ode Mne. Vy, 
kteří se ke Mně obracíte zády, vězte, že vaše zrada roztíná mé srdce ve dví. Vězte, že co 
děláte proti Mně, je vaše věc, protože vaše svobodná vůle patří vám. Pokud ale použijete 
svůj vliv, abyste mi sebrali duše, budete Mi osobně zodpovídat za každou jednotlivou duši, 
vaším přičiněním odvedenou od mého velkého milosrdenství.  Běda člověku, který podněcuje 
nenávist proti Mně, Ježíši Kristu, když mou jedinou touhou je vzít s sebou každé Boží dítě. 
 
Já přicházím ovinout duše svým milosrdenstvím a vytváříte-li překážky, šíříte lži a zaviníte, že 
ostatní pohrdají mými proroky, pak vás přísně potrestám, neboť to je jeden z nejtěžších 
hříchů proti Bohu. Pokoušíte-li se záměrně zasahovat do mého plánu spásy, povolám vás 
přede Mne v Poslední den a budete skládat účty z hříchu, jímž jste Mě připravili o duše, které 
kvůli vašim činům byly ztraceny ve prospěch Zlého. A když prohlásíte, že Slovo Boží pochází 
od ducha zla, nikdy vám neodpustím takovou bezbožnost. Mlčte. Nedopusťte se této těžké 
urážky proti Bohu. Jestli už nepřijímáte mou misi, pak odejděte s důstojností a neproneste 
ani slovo. Vaše mlčení vás zachrání. Vyslovíte-li se zle proti Mně, odvrhnu vás do pustiny 
a nebudete se nikdy podílet na mém království. 
 
Mé srdce je zlomené, ale nikoliv mé odhodlání. Nebojte se svého omylu, ale hněvu Boha, 
neboť ti, kdo proklínají mé proroky, proklínají Mě. 
 
Ježíš Kristus 
Syn člověka 
 
1216. Bůh Otec: Milujte Mě, jako Já miluji vás 
Středa, 10. září 2014 v 03:30 
 
Má nejdražší dcero, ať je známo, že vždy když člověk proti Mně zhřeší, Já mu odpustím. 
Hřích ho může ode Mne oddělit, ale Já hříšníka i přesto miluji. Ať je známo, že Já miluji i ty, 
kteří si Mě nevšímají. Přeji si, aby všichni, mohou mít pocit, že Já neexistuji, nyní naslouchali. 
Já vám jsem nadosah. Prosím, volejte ke Mně. Chci vás. Miluji vás. Potřebuji vás, protože 
jste částí mého Těla. A protože jste částí mého Těla, cítím se bezradný, když Mi 
neodpovídáte. Jako rodič, který dává život dítěti, čekám na vaši odpověď. Malé dítě 
přirozeně odpovídá rodiči. Rodič přirozeně miluje své dítě, neboť to je část daru, který jsem 
udělil lidstvu. 
Já jsem váš Otec. Já jsem váš Stvořitel. Já jsem, který jsem. Cožpak nevíte, že vás všechny 
miluji s touhou, kterou znají jen ti, kdo se stali rodiči? Pláču slzami velkého žalu, když nevíte, 
kdo Já jsem. Mé srdce je těžké, když k vám nyní volám. Milujte Mě, jako Já miluji vás. 
 
Váš Věčný Otec 
Bůh Nejvyšší 
 
1217. Nebojte se těchto událostí, neboť rychle pominou 



Čtvrtek, 11. září 2014 v 14:15 
 
Má vroucně milovaná dcero, mnoho ohavných činů proti lidstvu je připraveno, aby 
se realizovaly na popud tajných sekt, před kterými jsem své následovníky varoval. 
 
Musíte být stále bdělí a mít za podezřelé vše, co vám připadá neobvyklé. Vzpomeňte si, co 
jsem vám říkal, a nespouštějte ze Mne oči. Věnujte nejméně jednu hodinu denně modlitbě, 
aby dopad takových zkoušek mohl být zmenšen, a v některých případech odstraněn. Nebojte 
se těchto událostí, neboť rychle pominou a Já přijdu brzy učinit konec všemu utrpení. 
 
Moji milovaní následovníci, dbejte mých varování. Neignorujte je. Budete-li připraveni na 
takové události a vložíte-li veškerou svou důvěru v mé milosrdenství, přinesu vám útěchu 
a osvobodím vás od úzkosti. Všechno bude v pořádku, ale vězte toto: Během velké bitvy, 
duše, které jsem povolal na pomoc, se budou vzpírat. Každá z nich zjistí, že je těžké 
důvěřovat Mně, této misi, nebo tobě, má milovaná dcero. Král lží, Zlý, ani na vteřinu 
nezastaví slídění, jak tuto moji misi zničit. Budou šířeny všechny druhy odporných lží, 
aby odradily duše od naslouchání mému hlasu. Mnozí se pochybnostmi nechají zastavit 
v provádění mých pokynů, ale nic, co mohou udělat, nezabrání zásahu Boha, Věčného Otce, 
aby zachránil své děti. 
 
Každý z vás musí jasně pochopit, že jsem to Já, váš Ježíš, který je vůdčí paží veškerého dění 
k šíření mého Slova a poskytování darů, které nebe odkazuje světu během těchto těžkých 
časů. Síla člověka je velká, je li použita k šíření zla a k odporování Božímu Slovu. Ale síla 
člověka, dá-li mu Bůh dar Ducha Svatého, nemůže být překonána. Nedovolte, aby mé dílo 
bylo pošpiněno, znesvěceno podlými zvěstmi, nebo odpornými pomluvami, neboť jsem to 
Já, váš Ježíš, kdo je zrazen, nikoliv duše, které jsem vybral, aby hlásaly mé svaté Slovo. 
 
Váš Ježíš 
 

1218. Mezi evangelikály povstane mnoho falešných proroků 
Sobota, 13. září 2014 v 22:50 
 
Má vroucně milovaná dcero, brzy budou odhaleny změny, které jsem předpověděl, týkající se 
mé pozemské církve. 

Zanedlouho se světské sekty pokusí zmocnit všeho, co je mým následovníkům svaté a zavést 
nové moderní hnutí uvnitř církve. Řeknou, že tento modernismus pomůže získat nové 
posvěcené služebníky a zavést přijatelnější podoby vzdávání slávy Bohu, aby nová, mladší 
generace, mohla být vtažena zpátky do chrámů Božích. Všechny tyto nové obřady, modlitby 
a fóra – které budou nabízet jako nové a modernější výklady mého svatého Slova – budou 
maskovat prázdnotu učení a nebudou ode Mne. 

Nové hnutí bude podporováno jako součást světové evangelizace, kde falešné učení, které 
bude pečlivě formulováno, aby vypadalo jako teologicky dokonalé, přiláká milióny. Tak 
mnoho lidí bude vtaženo do této podoby modernismu a kvůli tomu se odvrátí od pravé víry. 
To, co bude vypadat jako radikální oživení křesťanské víry, bude odsouzením Pravdy. 

Mnozí budou podvedeni a mezi evangelikály povstane mnoho falešných proroků. Tito falešní 
proroci budou propagovat falešné křesťanství, které nahradí svatá evangelia ustanovená 
Mnou a mými apoštoly. Protože hlasy odpadlictví budou slyšeny v každé zemi, v různých 
jazycích a mezi různými rasami, pravé Slovo Boží bude zapomenuto. A z úst těchto falešných 
proroků a samozvaných kazatelů víry se bude vylévat mnoho lží. Mé Písmo bude prohlášeno 
za odtržené od potřeb lidstva a tužeb lidí, žijících v 21. století. 



Pro mnoho lidí to byl nedostatek víry ve Mne, který vedl k tomu, že se až dosud nezajímali 
o mé svaté Slovo. Brzy se obrátí a nadšeně přijmou největší podvod, jaký kdy viděl svět. 
A třebaže se mnozí chopí toho, co budou pokládat za vítané oživení křesťanství, vše, čím 
budou krmeni, bude diktováno nepřáteli Boha. 

Nechť je známo, že člověk nikdy nemůže být živ z falešného učení, jehož důsledkem bude 
vzápětí naprosté zničení, až budou duše pohlceny rouhačstvím. To, co ale ode Mne 
nepochází, povede k celosvětové skupině, které budou lidé všude tleskat. Pak přijde čas 
k vyhlášení nového světového náboženství a jeho přivítání do mé církve. To pak povede 
k tomu, že antikrist zaujme čestné místo v mé církvi, jak bylo předpověděno, až bude jako 
čestný host pozván těmi, kdo pracují zcela podrobení Satanu. 

Vy, kteří budete v pokušení oddat se tomuto falešnému učení, varuji vás – člověk nemůže 
být živ pouze chlebem, ale jen Slovem, které vychází z úst Boha. 

Váš Ježíš 

1219. Mnoho světských lidí moji nepřátelé povýší a naučí jak evangelizovat  
Neděle, 14. září 2014 v 17:45 
 
Má vroucně milovaná dcero, buď jak buď, pravé Slovo Boží zůstane živé, i když bude 
uchováno jen zbytkem mé církve. 

Předpovědění falešní proroci povstanou ve velkém množství k šíření lží podvodným, 
celosvětovým způsobem evangelizace. Budou zmocněni těmi, co tvrdí, že Mě zastupují, aby 
tak přivábili milióny do své, tak zvané modernizované verze mé svaté církve na zemi. Ach, 
kolik lidí jen oklamou svou překroucenou verzí mého Slova, v níž bude skryto mnoho bludů. 
Jen bystří rozpoznají tyto nepravdy, neboť budou pečlivě skryty ve falešném učení, na které 
bude pohlíženo jako na nadechnutí čerstvého vzduchu. 

Hodně chvály bude štědře věnováno mým nepřátelům, kteří pronikli do mé církve, aby ji 
připravili na příchod antikrista. Nadělají spoustu hluku svými veřejnými shromážděními, 
a zatímco Mě budou svým lhaním proklínat, zároveň o Mně budou konstruovat nepravdivá 
odhalení – kým že ve skutečnosti jsem, o příbuzenství s mým Věčným Otcem, mém učení 
i mém božství. Smíchají dohromady Pravdu a lži ke klamání křesťanů ze strachu, že poznají, 
co jsou zač. 

Mnoho světských lidí moji nepřátelé povýší a naučí jak evangelizovat. Mnozí se stanou 
ochotnými nádobami šelmy, která je naplní slovy učení z pekla. Vy, moji milovaní 
následovníci, mějte v podezření vše, co řeknou, že máte poslouchat a o čem vám tito moji 
nepřátelé navykládají, že dá nový život Slovu Písma svatého. Tito falešní proroci vám dají 
nové modlitby, které Mě budou urážet a rouhat se mému božství. Až povstanou miliony 
k těmto novým modlitbám, tak i oni, falešní proroci. Budou Boží děti učit jak zbožňovat šelmu 
novou podobou náboženského obřadu. Tento nový obřad přivede všechny, kdo povstanou 
a budou následovat falešné proroky, do jednotné světové církve, která bude uctívat šelmu. 

Ti z mých posvěcených služebníků, kteří celkem rychle pochopí lstivý plán k oklamání mých 
následovníků, se budou cítit bezmocní. Mnozí klamu propadnou, protože budou mít tak málo 
víry, že se téměř vůbec nebudou obtěžovat přečíst si nové falešné učení, a proto bude 
zavedeno v církvích bez velkého odporu. 

Až mé Slovo bude znesvěceno, nic dobrého z toho nevzejde a zlo bude vzkvétat. Dávám vám 
toto varování pro dobro vaší duše, a abych vás připravil na velké odpadlictví v lidské historii, 
které pohltí Boží Slovo. 



Váš Ježíš 

1220. Říct, že jste moji, je jedna věc. Být moji, je ale něco jiného. 
Úterý, 16. září 2014 v 20:25 
 
Má vroucně milovaná dcero, když se zdá, že svět je ve zmatku, nikdy neměj strach, protože 
Bůh vládne nade vším. 

Umožní Zlému jen takovou moc, aby, až bude bojovat, zajistil, že Duch Svatý zůstane naživu 
a aby dobří lidé aby uspěli v boji v mém plánu spásy. Bezbožnost všech možných podob je 
typický rys ďábla. Abyste se vyhnuli být zamořeni Satanem, nesmíte o žádné žijící osobě 
mluvit špatně, poslouchat o ní zlé věci, nebo jí provádět zlé skutky. Říct, že jste moji, je 
jedna věc. Být moji, je ale něco jiného. 

Jsem-li skutečně přítomen v duši, udělám vše, co je v mé moci, abych takové duši zabránil 
provádět zlé činy. Pokud Mi duše zcela důvěřuje, nechá se Mnou vést snadněji. Když je však 
vůle této osoby je velmi silná, a je-li pyšná a tvrdohlavá, pak bude snadno vedena 
podvodníkem, který ji oklame mnoha způsoby. Přesvědčí tuto osobu, že hříšné jednání, zlý 
jazyk, nebo čin rouhání jsou v určitých případech přijatelné. A pak taková duše propadne 
klamu. Těmto duším říkám toto: 

Nemluvte špatně o druhých, nepodléhejte pomlouvání, nedělejte se soudci druhých 
a nekritizujte jiné duše v mém svatém jménu. Pokud se dopustíte takových urážek proti Mně, 
padnete z této úrovně špatnosti do temnoty, která mezi námi vytvoří velkou propast. Bude-li 
se toto rozdělení zvětšovat, a čím dále se ode Mne vzdálíte, pocítíte strašnou prázdnotu – 
hlodavý pocit tak hluboké osamělosti, že budete mít pocit paniky, který nebudete schopni 
popsat. Pak pocítíte oddělení od Boha, jaké snáší duše v očistci a pekle. Dokážete-li se z toho 
nyní poučit, pak zjistíte, že bude snazší se ke Mně přiblížit. 

Nezapomeňte, nejdřív musíte vyhnat všechny myšlenky nenávisti z duše. Nemohu být 
přítomen v duši, která je plná nenávisti, protože to je nemožné. 

Váš Ježíš 

1221. Matka Spásy: Modlete se o milosrdenství mého Syna, aby všechno utrpení 
mohlo být zmírněno 
Čtvrtek, 18. září 2014 v 15:30 
 
Mé drahé dítě, musíš žádat každého, aby prosil o Boží milosrdenství ve všech věcech, 
týkajících se zničení lidstva. Mám na mysli bezbožné plány zahrnující války, zavedení 
celosvětového očkování – před nímž jste byli varováni poselstvím z 26. listopadu 2010 – 
genocidu a vyvražďování křesťanů a také i lidí jiných vyznání rukama zlých lidí. 

Je-li duše nakažena Satanem, je schopna nejintenzivnější nenávisti k Božím dětem. Když 
skupiny lidí, plně ovládaných Zlým, spolupracují, projevuje se jejich bezbožnost ve všech 
činech, aby způsobily smrt a zkázu těm, které ovládají. 

Musíte se modlit, vy všichni, abyste překazili plány zlých lidí, jejichž touhou je omezit 
světovou populaci pro svůj vlastní zisk. Ti, kdo budou ušetřeni tohoto zla, se ocitnou pod 
kontrolou neviditelné skupiny. Volám ke každému z vás, abyste se modlili k mému Synu, 
Ježíši Kristu, abyste pomohli zmírnit takové tragedie a zvrhlosti. Některé z těchto hrůz mohou 
být zmírněny, ale ne všechny. Nicméně vaše modlitby oslabí dopad těchto strašných činů, 
které budou konány následovníky Zlého. Prosím, modlete se tuto modlitbu modlitební 
kampaně (166), abyste pomohli omezit vraždění nevinných. 



Za omezení vraždění nevinných 

"Nejdražší Matko Spásy, prosím, předlož tuto naši prosbu za omezení vraždění nevinných, 
svému milovanému Synu, Ježíši Kristu. 

Prosíme, aby pro své milosrdenství odvrátil hrozbu genocidy, pronásledování a násilí všeho 
druhu vůči Božím dětem. 

Prosíme tě úpěnlivě, drahá Matko Spásy, vyslyš náš pláč a nářek o lásku, jednotu a pokoj 
v tomto žalostném světě. 

Prosíme, aby Ježíš Kristus, Syn člověka, nás všechny ochránil během těchto časů velké 
bolesti a utrpení na zemi. Amen." 

Děti, až předpověděná proroctví nastanou, je důležité, abyste se modlili o milosrdenství 
mého Syna, aby všechno utrpení mohlo být zmírněno a zlé skutky, páchané proti lidstvu, 
mohly být odvráceny. 

Jděte v pokoji a lásce sloužit Bohu. 

Vaše milovaná Matka 
Matka Spásy 
 
1222. Matka Spásy: Varujte se muže, jenž se sám prohlásí Synem člověka 
Pátek, 19. září v 13:14 
 
Mé drahé dítě, bylo předpověděno, že vystoupí mnoho falešných proroků a že během tohoto 
času budou šířit nepravdy o Božím Slovu. 

Objeví se ve stovkách tisíců a budou podporováni těmi, kdo prohlašují, že jsou zástupci 
služebníků mého Syna. Budou kázat jak v malých, tak i ve velkých skupinách, a poznáte je 
podle falešných proroctví, která budou odhalovat světu. Budou se zdát jako velmi svatí lidé 
a někteří řeknou, že mají velkou léčivou moc jak těla, tak i ducha. Někteří budou nosit oděv 
svatých mužů a budou propagovat nový misál, který se bude odchylovat od Pravdy. Mnoho 
lidí bude jejich učením zmateno, jak budou svá falešná tvrzení míchat s částmi Pravdy. 
Jedním z jejich záměrů bude vypadat, že připravují svět na Druhý příchod Krista a vyvolají 
velké radostné očekávání této události mezi následovníky mého Syna. Ale nebude to můj 
Syn, Ježíš Kristus, na jehož uvítání budou připravovat Boží děti. Ne. Bude to antikrist. 

Oznámí závažné omyly ve spojení s Knihou Zjevení, když překroutí obsah této svaté Knihy. 
Málokdo bude vědět, že jsou krmeni lžemi, a největší nepravda, kterou budou hlásat, je tato: 
Řeknou, že Ježíš Kristus, Syn člověka, se dá brzy poznat světu. Že přijde v těle. Že bude 
chodit mezi svým lidem a že je pozvedne v Poslední den. Nebude možné, aby se to stalo, 
protože můj Syn, jenž poprvé přišel v těle svým zrozením, při svém Druhém příchodu v těle 
nikdy nepřijde. 

Varujte se muže, jenž se sám prohlásí Synem člověka a bude vás volat k sobě, neboť nebude 
od Boha. Můj Syn přijde v oblacích, stejně jako opustil zemi během svého nanebevstoupení, 
a tak to také bude v Poslední den. 

Vaše milovaná Matka 
Matka Spásy 
 
1223. Nikdy jsem nekritizoval hříšníky. Nikdy jsem je neproklel. Nikdy jsem je 
nezranil. 



Sobota, 20. září 2014 v 16:38 
 
Má vroucně milovaná dcero, věz, že v lidské slabosti čerpám velkou sílu. Má moc je největší, 
když se dotýkám duší slabých, neboť tehdy je mohu použít, abych byl schopen v nich jednat. 

Vy, kteří jste slabí, Mě musíte prosit, abych vám dal dar důvěry. Důvěřujte Mi, moji maličcí, 
a pak všechna moc bude moje. Nemohu využít duše pyšných, nadutých a arogantních, 
protože nebudou pro mé oči pokorní. Pýcha je přehradou mezi člověkem a Bohem, protože 
pyšný člověk věří, že jeho hlas je mocnější, než můj. Tak to vždy bylo. Ani dnes tomu není 
jinak. Prosím, abyste se všichni modlili za duše, které Mi nerozumějí a které pociťují potřebu 
prohlašovat, co mé Slovo skutečně znamená podle jejich vlastního výkladu. 

Proklíná-li člověk druhého, a pak říká, že to je to, co by Bůh chtěl při obhajobě svého Slova, 
nebo ospravedlňuje-li bezpráví a říká, že je to dobrá věc v mých očích, pak vězte toto: Když 
Mě milujete, nikdy se neodchýlíte od lásky, kterou jsem vás učil, nebo od způsobů, jimiž Mě 
musíte napodobovat. Nikdy jsem nekritizoval hříšníky. Nikdy jsem je neproklel. Nikdy jsem je 
nezranil ani neodsoudil. A tak i vy musíte jednat tak, jako jsem jednal Já. 

Přijímejte hříšníky. Modlete se za ně. Neboť neuděláte-li to, budete vzdorovat mé vůli a vaše 
činy poslouží jen vašim chybným pohledům, pokud jde o to, kdo Já jsem. Nemůžete říct, že 
jste moji, kážete-li opak toho, co jsem učil. Nikdy se nedívejte svrchu na ty, o nichž věříte, 
že jsou hříšníky v mých očích. Modlete se za ně, ale nikdy je nesuďte, protože k tomu 
nemáte právo. 

Váš Ježíš 

1224. Bůh svou lásku k člověku udržuje skrze společenství rodiny  
Neděle, 21. září 2014 v 17:45 
 
Má vroucně milovaná dcero, mé srdce patří všem rodinám a chci v tomto čase žehnat všem 
rodinám, ať už malým, středním nebo velkým. Je-li v rodinách přítomna láska, znamená to, 
že Boží moc bude podporována, neboť všechny jeho děti patří Jemu. Byl to On, kdo stvořil 
každého jednotlivého z nich. 

Bůh svou lásku k člověku udržuje skrze společenství rodiny, protože v takových podmínkách 
jeho láska přirozeně vzkvétá. Láska v rodinách, které jsou jednotné, přináší velké milosti, 
protože vzájemná láska členů rodin je jedním z největších Božích darů. Bůh používá lásku 
v rodině, aby rozepjala svá křídla a všichni členové milující rodiny pomohli  tuto lásku šířit, 
kamkoliv půjdou. Stejně tak zhroutí-li se jednota rodiny, bude to mít přímý dopad na vaši 
obec, vaši společnost a na vaše národy. 

Když Bůh stvořil Adama a Evu, toužil po své vlastní rodině, kterou by štědře zahrnul vším 
potřebným. Bude se vždy snažit chránit rodiny, protože je to místo, kde smrtelný člověk 
poprvé objeví lásku. Když láska vzkvétá v rodinách, tak se jí také bude dařit v národech. 
Právě to, že vzájemná láska má původ v rodině, je důvodem, proč na ni útočí Satan. Satan 
využije všechen svůj vliv k napadení lidí, aby ospravedlnili každý důvod k rozbití jednoty 
rodiny. Bude bránit utváření rodin a pokoušet se je zastavit před opětovným sjednocením, 
pokud je to vůle Boží. 

Rodina, zrozená z Boží lásky, bude vždy napadána zlem. Abyste ochránili vaši rodinu od 
Zlého, prosím, modlete se tuto modlitbu modlitební kampaně (167): 

Ochraňuj mou rodinu 



"Ó, Bože, můj Věčný Otče, skrze milosrdenství tvého milovaného Syna, Ježíše Krista, prosím, 
ochraňuj za všech okolností mou rodinu před zlem. 

Dej nám sílu se povznést nad zlý záměr a zůstat sjednoceni v naší lásce k Tobě a sobě 
navzájem. 

Buď nám oporou v každé zkoušce a utrpení, které možná budeme snášet, a udržuj živou 
lásku, kterou máme jeden k druhému, abychom byli v jednotě s Ježíšem. 

Žehnej našim rodinám a dej nám dar lásky i v čase sváru. 

Posilni naši lásku, abychom se dokázali rozdělit o radost naší rodiny s ostatními, aby tvou 
lásku mohl sdílet celý svět. Amen." 

Nezapomeňte, že Bůh stvořil každého z vás ke svému obrazu, aby mohl vytvořit dokonalou 
rodinu. Buďte vděční za vaše rodiny, neboť je to největší dar, který udělil lidskému rodu. 
Až utrpení na této zemi dojde ke svému konci a nenávist bude vyhlazena, Bůh sjednotí 
lidstvo jako jedno v Něm. Budete znovu dokonalí a jeho rodina bude mít věčný život. 

Váš Ježíš 

1225. Je snadné říkat, že jste křesťané, když za to nejste napadáni 
Úterý, 23. září 2014 v 23:30 
 
Má vroucně milovaná dcero, když se snažím dosáhnout k Božím dětem všech náboženství, 
nevěřících a křesťanů, mnozí se díky mému volání obrátí na křesťanství. Toho bude 
dosaženo Boží milostí, mocí Ducha Svatého. 

Mezitím dobří křesťané a moji oddaní následovníci zjistí, že zkoušky, kterým budou muset 
čelit, jsou velmi těžké. Nyní se jich ptám: Kdo z vás je tak silný, že může stát po mém boku 
a setrvat v Pravdě bez mého zásahu v tomto čase? Mnozí z vás s dobrým srdcem, Mi 
zůstanete věrni, ale jen ve svých vlastních skupinách. Jakmile jste všichni téhož názoru, 
shledáte, že je snadnější Mi sloužit. Ale až budete čelit odporu – a v určité fázi budete, a to 
od mých nepřátel, kteří se vás pokusí přilákat do falešného učení – nebude vám to připadat 
snadné. 

Když budete kritizováni, že následujete pravé Slovo Boží, mnozí z vás budou příliš slabí je 
bránit. Jakmile budete čelit odporu od svých křesťanských druhů a budete-li donuceni 
přijmout nově přizpůsobené, ale falešné učení, budete zdrceni žalem. Tehdy bude vaše víra 
skutečně zkoušena. Budete mít dvě volby. Věřit v Pravdu, jak byla ustanovena Bohem, a pro 
kterou bylo prolito mnoho krve k usmíření člověka se svým Stvořitelem. Nebo přijmout 
zředěnou verzi mého Slova, proniklého nepravdami. 

Vybrat si první možnost vám přinese hodně bolesti, zármutku a utrpení, neboť ostatní budou 
vámi opovrhovat, protože jste Mi zůstali věrni. Ale tím, že si vyberete druhou možnost – 
i když můžete být zahrnuti velkou chválou, přijati svými vrstevníky a mými nepřáteli – budete 
vrženi do temnoty a vaše duše bude v ohrožení. 

Je snadné říkat, že jste křesťané, když za to nejste napadáni. Když ale za to budete 
v opovržení, vysmíváni, zesměšňováni nebo pomlouváni pro mé jméno, někteří z vás 
nebudou dost silní, aby snesli tyto zkoušky. Mnozí Mě opustí a odejdou ze strachu 
z veřejného mínění. Mnozí z vás Mě zradí. Mnozí se odvrátí, protože se budou příliš stydět 
nést můj kříž. 



Nikdy nevěřte, že být mým následovníkem je snadné, protože není. Ale přijde čas, kdy vaše 
víra bude muset projít rozhodující zkouškou, a tehdy budu vědět, kdo je můj a kdo není. 

Váš Ježíš 

1226. Krása člověka, stvořeného v živoucí obraz Boha, je nepopsatelná 
Středa, 24. září 2014  v 15:05 
 
Má vroucně milovaná dcero, stejně tak, jako byla moje milovaná Matka vybrána Bohem ke 
zvěstování příchodu Mesiáše, je také povolána připravit lidstvo na můj Druhý příchod. 

Byla povýšena do nejvyšší nebeské hierarchie a mým Věčným Otcem jí byla udělena velká 
moc. Nicméně zůstává, jako byla tehdy, jako je nyní a vždy bude – oddanou a pokornou 
služebnicí Boha. Slouží Mu v jeho plánu pozvednout člověka do dokonalého stavu, ve kterém 
měl být. 

Krása člověka stvořeného v živoucí obraz Boha je nepopsatelná. Žádný muž, žena, nebo dítě 
na této zemi, nejde srovnat s tím, co bylo stvořeno, když Bůh přivedl na svět Adama a Evu. 
Hřích byl jejich pádem a Lucifer jejich nepřítelem. Tehdy byl tento dokonalý stav zničen. 
Poskvrněni hříchem, lidé nikdy znovu nedosáhnou tohoto dokonalého stavu, dokud had 
a všichni, kteří ho uctívají, nebudou vyhnáni. Dokud ten den nepřijde, krása lidského těla 
a duše zůstane zkalená. 

Lidé jsou největší láskou Boha. Andělé jsou jeho sluhové a také musí projevit lásku k Božím 
tvorům. Láska Boha ke své rodině přesahuje vše, co stvořil, a dokud nezíská duše svých dětí 
zpět, nikdy si neodpočine. Bůh dopustí mnohá trápení, ponížení a neštěstí, která jsou 
všechna způsobena nenávistí toho, jehož si nejvíc vážil – bývalého archanděla Lucifera, který 
se stal Satanem. Padlý kvůli své žárlivosti, pýše a sebelásce, způsobil mému Otci největší 
představitelnou bolest. A dnes, stejně jako tehdy, stále dělá totéž. 

Věrní andělé mého Otce, všichni svatí, a má milovaná Matka, vytvořili pouto, které nemůže 
být nikdy rozbito. Cokoliv můj Otec nařídí, je jeho elitní hierarchií vykonáno. Nikdo 
nediskutuje. Cokoliv můj Otec požaduje, je správné a nejúčinnější. Takto může být lidský rod 
zachráněn od prokletí Zlého. Je to výsadní právo Boha. Nikdo by se nikdy neodvážil Ho 
zpochybnit. V poslední fázi svého konečného záměru, v níž přivede svůj plán spásy ke konci, 
zasáhne mnoha způsoby. 

Titul mé Matky "Matka Spásy", poslední, který jí byl dán Věčným Otcem, Bohem Nejvyšším, 
není náhoda. Byla poslána, aby varovala svět a připravila jej na poslední útok Zlého proti 
lidskému rodu. Byl jí dán tento úkol a Já prosím, abyste to přijali a vždy odpovídali na její 
volání o modlitby. 

Nejsvětější Trojice přinese mnohá požehnání těm, kteří odpovědí na tuto poslední misi 
z nebe – Misi spásy. Přijměte s díky, že taková laskavost byla lidstvu prokázána s láskou 
a dobrotivostí srdce. 

Váš milovaný Ježíš 

1227. Matka Spásy: Hřích je skutečnost. Existuje a bude existovat, až do Druhého 
příchodu Krista. 
Sobota, 27. září 2014 v 19:20 
 
Mé drahé dítě, jak zdrcené srdce mám v těchto strašných časech, kdy člověk povstal, aby se 
tak mnoha způsoby vzepřel Bohu. 



Božími zákony je opovrhováno po celém světě, protože hřích už není považován za něco 
špatného. Místo toho je při každé příležitosti omlouván, takže člověk už nedokáže rozlišovat 
mezi dobrem a zlem. Přijmete-li hřích ve všech jeho podobách a prohlásíte jej za 
bezvýznamný, pak nebudete nikdy spokojeni. Jakmile je hřích brán jako pouhé lidské 
pochybení, vede k většímu a závažnějšímu hříchu, až nakonec povede do temnoty ducha 
a oddělení od Boha. To vám v duši zanechá prázdnotu, která přinese určitou zoufalost, které 
je těžké se zbavit. 

Temnota pochází z ducha zla. Světlo pochází od Boha. Hřích přináší temnotu, a pokud 
neuznáte hřích a nevyhledáte smíření, bude růst a zahnívat, dokud nezardousí ducha. Nic 
v tomto světě duši nepřinese, a ani nemůže přinést toužebnou úlevu. Jen smíření mezi duší 
a Bohem ji může osvobodit z tohoto sevření. 

Hřích je skutečnost. Existuje a bude existovat, až do Druhého příchodu Krista. Boží děti, 
které chápou Jím ustanovené Desatero přikázání, vědí, že člověk musí prosit Boha 
o odpuštění pokaždé, když zhřeší. Nezáleží na tom, že vyhledává Boha a úpěnlivě prosí 
o jeho odpuštění stále znovu, protože to je jediná cesta, jak zůstat v jednotě s Ním. Tak 
obdržíte mnoho milostí a dozrajete a budete přebývat v Božím Světle. 

Člověk musí přijmout svou slabost kvůli existenci hříchu. Musí přijmout, jak ho hřích může 
oddělit od Boha. Nepřijme-li tuto skutečnost, pak říká, že je roven Bohu. Bez víry v existenci 
hříchu, nemůže člověk sloužit Bohu. Pak už se odloučení duše od jejího Stvořitele zvětší, až 
skončí komunikace mezi duší a Bohem. 

Satan dychtí polapit duše a zabránit jim ve spáse. Dokud člověk nepřijme důležitost uznání 
zákonů Boha, bude Ho stále popírat. 

Vaše milovaná Matka 
Matka Spásy 
 
1228. Držte se vždy Pravdy, neboť bez ní budete žít ve lži 
Neděle, 28. září 2014 v 18:15 
 
Má vroucně milovaná dcero, Slovo Boha, jak Jím bylo ustanoveno, a Slovo, nadiktované mým 
svatým apoštolům, bylo základem, na němž byla postavena církev, mé mystické Tělo. 

Věčné Slovo je základem, na kterém stojí má církev. Není to jinak. Slovo Boží je věčné - je 
vytesáno do kamene. Je základem Pravdy. Základ mé církve nemůže být otřesen, ale stavba 
na něm sedící může být změněna a upravena. Avšak jestliže se budova změní, pak ji základ 
nemusí unést, pokud se uspořádání stavby odchýlí od základu, který byl pro ni navržen. 

Slovo Boží nemůže být upravováno, protože se nemůže nikdy změnit. Neboť jak by také 
mohlo? Bůh nikdy neřekl nic, co by znamenalo něco jiného. Církev musí být podřízená 
Božímu Slovu. Slovo Boží není podřízené členům mé církve, kteří mohou cítit věci jinak. 
Opovážíte-li se manipulovat s mým Slovem, zradíte Mne, Ježíše Krista. Já jsem církev, 
Mé Tělo je církev a vše, co vychází ze Mne, je svaté. Neboť dokud bude Pravda vámi 
prosazována, moji posvěcení služebníci, můžete Mě zastupovat. Dokud Mi budete 
důvěřovat a uctívat Mne a starat se, aby v mé církvi byly udržovány patřičné obřady, 
pak budete moci říct, že jste moji. 

Když Bůh, mocí Ducha Svatého, diktoval evangelia, Slovo mohlo být podáno použitím 
různých výrazů, ale v každém případě zůstalo stejné. Když Bůh mluvil skrze proroky a mé 
apoštoly, požehnané darem Ducha Svatého, řeč byla jasná, jednoduchá a důrazná. Totéž 
je pravdou dnes, kdy Bůh mluví ke svým prorokům. Řeč je jasná, jednoduchá a podána 



s autoritou, protože pochází od Boha. Slova vyslovená Mnou, vaším Vykupitelem, se shodují 
s mým svatým Slovem, které je obsaženo v Písmu, protože pocházejí ze stejné ruky. Proto 
tedy, bude-li vám někdo předávat novou verzi Pravdy, těžkou k pochopení, sledování 
a nejasnou, mějte se na pozoru. Bude-li Pravda překroucena, bude z ní vycházet falešné 
učení. Bude plná slabin, nelogických a zcela opačných svatému Slovu Boha.  

Až vám řeknou, že Bůh přijme hřích kvůli svému milosrdenství, vězte, že je to lež. Bůh přijme 
kajícnou duši, ale nikdy hřích, protože to není možné. 

Držte se vždy Pravdy, neboť bez ní budete žít ve lži. 

Váš Ježíš 

1229. Bůh Otec: Má láska přemůže zlo a nenávist 
Pondělí, 29. září 2014 v 20:50 
 
Má nejdražší dcero, má láska, je-li vámi přijata, může přinést velké plody. Ale je-li člověkem 
odmítnuta, výsledkem je chřadnoucí země. Bez mé lásky není život, radost, nebo pokoj. Když 
člověk pociťuje mou lásku, vytváří to v duši takového jedince, jemuž byl udělen tento dar, 
velký úžas, bázeň a pocit hluboké vděčnosti.  

Mé drahé děti, prožíváte-li lásku v jakékoliv podobě k jiné lidské bytosti, je to má láska, 
kterou cítíte. Může přijít jen ode Mne, neboť Já jsem láska. Láska je dar a musíte se jí chopit, 
cítíte-li, že vám pohnula srdcem. Vy, kteří přijmete mou lásku, vězte, že vás naplním svým 
darem ještě více, budete-li ji sdílet s těmi, jimž nebyla udělena tato laskavost. 

Má láska přemůže zlo i nenávist. Láska zničí nenávist, zatímco Zlý, trn v boku člověka, toho 
není schopen. Říkáte-li, že Mě milujete, pak musíte usilovně bojovat, abyste zabránili všeliké 
nenávisti poskvrnit svoji duši. Milujete-li Mě, odpustíte vašim nepřátelům, protože je budete 
vidět, jako je vidím Já. To si z vaší strany vyžádá vytrvalost a kázeň, které vám zabrání zranit 
jinou osobu, ať už slovně, nebo fyzicky. 

Necháte-li mou lásku proudit svými žilami, pocítíte naprostý pokoj a svobodu. To proto, že 
nebudete cítit žádnou zlomyslnost, nenávist, pomstu ani zášť vůči jinému mému dítěti. To je 
dar mé lásky ve své nejčistší podobě. Přijměte ji ode Mne touto modlitbou modlitební 
kampaně (168): 

O dar Boží lásky 

"Ó, nejdražší Otče, 

ó, Věčný Otče, 

Bože Nejvyšší, 

učiň mě hodným tvé lásky. 

Prosím, odpusť mi, že jsem zranil jiné, a všechny zlé skutky, které způsobily utrpení 
některému z tvých dětí. 

Otevři mé srdce, abych Tě mohl přivítat v duši, a očisti mě od veškeré nenávisti, kterou 
mohu cítit k jiné osobě. 

Pomoz mi odpustit mým nepřátelům a zasadit semínka tvé lásky kamkoliv půjdu a mezi těmi, 
které potkávám každý den. 



Dej mi, drahý Otče, dary vytrvalosti a důvěry, abych dokázal hájit tvé svaté Slovo, a ve 
ztemnělém světě udržovat naživu plamen tvé velké lásky a milosrdenství. Amen". 

Děti, čerpejte útěchu ve vědomí, že vás všechny miluji, bez ohledu na to, kdo jste, ať už jste 
spáchali jakýkoliv hřích, a zda Mi spíláte, nebo ne. Má láska k vám je bezvýhradná. 

Avšak musím oddělit ty, kdo se snaží zaslepit mé děti k pravdě o jejich spáse od těch, kdo 
jsou moji. Kdybych nezasáhl, mnozí by byli pro Mne ztraceni, a nejsem ochoten obětovat 
jejich duše těm, kdo navzdory veškerému úsilí z mé strany, Mě odmítnou v Poslední den. 

Prosím, abyste všechnu svou důvěru vložili ve Mne a měli mou Pečeť ochrany, v každé 
podobě, blízko sebe. Boj již začal a Já spravedlivě potrestám ty, kdo se pokoušejí zničit mé 
děti. 

Nikdy nezapomeňte, kdo Já jsem. Já jsem Začátek a Konec. Všichni, kdo přijdou ke Mně, 
naleznou věčný život. Nechejte Mě vás vzít do bezpečí a do nádherného života v jednotě 
s mou vůlí. Odhalím Nový ráj v mém čase a chci, abyste měli trpělivost. Prožívejte život 
v harmonii s ostatními. Starejte se o své rodiny jako dříve. Přicházejte ke Mně ve svých 
kostelích jako dříve. Ale vždy mějte na paměti, že Pravda, pravé Slovo Boží, se nikdy nemůže 
změnit, neboť Já jsem Pravda. Já se nemohu nikdy změnit, neboť to se nikdy nemůže stát. 

Miluji vás. Žehnám vám. Ochraňuji vás. 

Váš milující Otec 
Bůh Nejvyšší 
 
1230. Buď budete sloužit Bohu, nebo podlehnete lidské pošetilosti 
Středa, 1. října 2014 v 21:15 
 
Má vroucně milovaná dcero, zrada na Mně, Ježíši Kristu, Synu člověka, se rozmáhá mezi 
těmi, kdo říkají, že Mi slouží. Dokonce i ti, kdo prohlašují, že jsou moji věrní služebníci, Mě 
opustili a jejich víra je jen pouhým odleskem toho, co bývala. To, co začalo láskou 
a soucítěním se Mnou, bylo zmenšeno na zlomek toho, co bývalo dříve, a to z mnoha 
důvodů. 
 
Došlo k mnohému pohrdání mou církví díky padlým duším z jejích řad, přivedených 
k těžkému hříchu. Mnoho mých nevinných posvěcených služebníků trpělo kvůli hříchům 
druhých, a to je přivedlo do velké hanby. Potom, kdy Boží zákony byly odloženy stranou 
a sotva se o nich mluvilo, mnozí zapomněli, že Boží přikázání musí být prosazována za 
každou cenu. Když moji posvěcení služebníci přestali kázat Pravdu a přehlíželi důležitost 
promlouvat o existenci hříchu, jak by pak z toho mohly být moudré Boží děti? Moji posvěcení 
služebníci mají morální povinnost prosazovat Boží Slovo a varovat Boží děti před nebezpečím 
hříchu. Ale to se rozhodli nedělat. Mnozí se bojí kázat Pravdu ze strachu z pronásledování 
těmi, kteří je budou vinit z hříchů druhých. 
 
Během mého času na zemi jsem nikdy neváhal kázat o trestu, jemuž bude člověk čelit, 
pokud nevyhledá odpuštění Boha za své hříchy. Důvodem vyhýbání se hříchu by neměl být 
strach z Božího trestu, ale skutečnost, že jen tak, vy hříšníci, můžete být spaseni. Hřích je 
něco, s čím musíte žít, ale co nesmíte nikdy přijmout. Musíte s ním bojovat, protože toužím 
zachránit vaše duše. Proč bych neměl chtít zachránit vaše duše za každou cenu? Cožpak 
jsem pro vás netrpěl a nezemřel mučivou smrtí na kříži, abyste mohli být vykoupeni v Božích 
očích? Proč tedy moji posvěcení služebníci nekážou o naprosté nutnosti hledat věčný život? 
Nehledáte-li věčný život, pak jej nenajdete. 
 



Je povinností všech, kdo Mi slouží, pomáhat Mi zachránit člověka z věčného zatracení. Pravda 
byla skryta už tak dlouho, že mnohé duše kvůli své samolibosti byly pro Mne ztraceny. Vězte, 
že v Poslední den vyšlu své anděly a že lidé budou rozděleni na dvě části – na ty, kteří 
spáchali ukrutnosti a na ty, kteří jsou moji. Prosím vás, moji posvěcení služebníci, abyste 
říkali Pravdu, neboť když to nebudete dělat, ztratíte Mi mnoho duší, a to vám nikdy 
neodpustím. 
 
Buď budete sloužit Bohu, nebo podlehnete lidské pošetilosti. 
 
Váš Ježíš 
 
1231. Odložte svou výzbroj, neboť bude rozdrcena na kousíčky 
Čtvrtek, 2. října 2014 v 23:15 
 
Má vroucně milovaná dcero, moji nepřátelé mohou pohrdat mým Slovem – Pravdou – přijde 
však den, kdy sklopí hlavy hanbou a lítostí, až budou stát přede Mnou. 

Za dnů Noe, byli zesměšňováni on i ti vybraní, kteří mu měli pomáhat v přípravě na Boží 
spravedlnost. Byli pohrdlivě vysmíváni, pronásledováni, a bylo učiněno vše k zostuzení 
pokynů, které Noe dostal. Poslušný až do konce, Noe prosil úpěnlivě o milosrdenství pro 
jejich duše. Naléhavě je vybízel, aby s ním hledali útočiště, ale ignorovali ho. A tak tomu 
bude až do Velkého dne Pána. Jen zbytek bude připraven Mě přivítat, a to spolu se všemi, 
jimž srdce řeklo během Varování, aby přijali mé milosrdenství. 

Prosím všechny, co věří ve Mne a můj slib, že přijdu znovu ve velké slávě, aby se modlili za 
ty, kdo touto misí pohrdají, neboť dostali dar Pravdy, ale zvolili si hodit Mi jej zpět do tváře. 
Všichni s vřelým a něžným srdcem a pokornou duší, budou přivinuti do mé náruče, bez 
ohledu na to, jakého jsou náboženství nebo vyznání, neboť jsou moji. Těm, kdo neznají 
Slovo Boží, bude projeveno velké milosrdenství a ti, kdo se během Varování obrátí, budou 
také přebývat v mé náruči. Podám ruku všem duším, jejichž srdce jsou vřelá a projevují lásku 
a milosrdenství svým bratrům a sestrám. 

Největší boj nastane, až vztáhnu ruku k arogantním a pyšným, jimž chybí pravá láska, a jsou 
bez šlechetného ducha. Za tyto duše naléhavě žádám vaše modlitby. Ale těm, co prodali své 
duše ďáblu s plným vědomím, co dělají, prosím, vyprošujte co nejvíce mého milosrdenství. 
Sami od sebe ke Mně nepřijdou a tak pouze osobní obětí a utrpením vybraných duší, které se 
Mi zasvětily, mohou být zachráněni.  Prosím, modlete se tuto modlitbu modlitební kampaně 
(169) za záchranu všech hříšníků: 

Za spásu všech, kdo odmítají Krista 

"Nejdražší Ježíši, pro tvůj soucit a milosrdenství Tě velmi prosím o spásu těch, co Tě 
odmítají; 

kteří popírají tvou existenci; 

kteří úmyslně odporují tvému svatému Slovu a jejichž zahořklá srdce otrávila jejich duše vůči 
světlu a pravdě tvého božství. 

Smiluj se nad všemi hříšníky. 

Odpusť těm, kteří se rouhají Nejsvětější Trojici, 



a pomoz mi mým vlastním způsobem a osobními oběťmi k přijetí do tvé milující náruče těch 
hříšníků, kteří tvé milosrdenství nejvíce potřebují. 

Slibuji Ti, že Ti budu myšlením, slovy i skutky sloužit co nejlépe ve tvé misi spásy. Amen." 

Jděte všichni, a shromážděte se v modlitbě, neboť Boží spravedlnost se brzy ukáže na 
svědectví celému světu. Kvůli hříšnosti člověka, jeho zvráceným skutkům a nenávisti vůči 
bližním, ho Bůh zastaví před zkázou, která je připravena všemožnými způsoby proti lidskému 
rodu. 

Odložte svou výzbroj, neboť bude rukou mého Věčného Otce rozdrcena na kousíčky. 
Vzdorujte Bohu a budete za to trpět. Ale pokusíte-li se rozsáhle ublížit lidstvu zneužitím moci, 
budete náhle zastaveni. Nebudete mít čas vyhledat Boží milosrdenství. 

Váš Ježíš 

1232. Celosvětové očkování, o němž jsem vám říkal v roce 2010, již brzy zažijete  
Pátek, 3. října 2014 v 15:10 
 
Má vroucně milovaná dcero, věnuj pozornost mému slibu. Přijdu znovu zvěstovat nový 
začátek, nový svět bez konce. Všichni, kdo přijmou Boží milost, až vyliji své milosrdenství na 
celý svět, budou mít účast na mém království. 

Dal jsem lidem všechna znamení, všechna varování a každou milost, aby si připravili své 
duše. Někteří slyšeli Slovo Boží, jak bylo ustanoveno ve svatých evangeliích a věnovali mu 
pozornost. Jiní slyšeli a viděli Pravdu, ale odmítají ji přijmout. Brzy přijde den, kdy plná 
Pravda a důkaz toho, kdo Já jsem, budou odhaleny a hříšníkům bude poskytnut stejný čas, 
aby učinili své vlastní rozhodnutí podle své svobodné vůle. Ani jeden z vás nebude nucen 
přijmout mé milosrdenství, protože jen vy můžete učinit toto rozhodnutí. Jiní odmítnou 
přinést svědectví Pravdě, i když ji budou jasně vidět. Žel, ti budou ztraceni. Ostatní před tím, 
než se Mi zavážou věrností, budou potřebovat čas, ale ten čas, potom co se Varování 
uskuteční, bude krátký. 

Přicházím vám nyní povědět o událostech, které vám odhalí znamení těchto časů a o mé 
přítomnosti v této misi. V mnoha národech uvidíte bouře, které budou trvat týdny. Brzy 
zažijete celosvětové očkování, o němž jsem vám řekl v roce 2010 (*). Spatříte ruku Boha 
v jeho božské spravedlnosti, až dopustí, aby ti, kdo Mu slouží v jeho církvi, byli vystaveni 
pokušení. Až se splní tato i všechna ostatní proroctví, počkám. A pak přijde Varování. Přijde 
brzy před Velkým dnem, kdy můj slib přijít znovu, bude konečně naplněn. 

Musíte důvěřovat v moji dobrotu, v mou lásku a milosrdenství. Uděláte-li to, budete dost silní 
čelit každé zkoušce i urážkám, jimž budete vystaveni v mém jménu a vytrvat v milosti, zůstat 
věrni mému svatému Slovu. 

Zůstaňte v pokoji a v naději, neboť má láska k vám a vaše láska ke Mně zničí zlo, které 
ovládlo duše těch, kteří se ode Mne oddělili. 

Váš Ježíš 

(*) (Poznámka překladatele: poselství č. 020 z 26. listopadu 2010) 

1233. Matka Spásy: Milióny lidí brzy Boží zákony zruší 
Pondělí, 6. října 2014 v 13:55 
 



Mé drahé dítě, Desatero přikázání ustanovené mým Otcem nemůže být nikdy přepsáno, 
protože by to byla svatokrádež. Člověk nemůže nikdy manipulovat Božím Slovem; a přijde 
den, kdy Boží hněv sestoupí na lidstvo, až člověk bude mít za to, že Desatero přikázání je 
závadné. Až se to stane, vězte, že Slovo Boží už nebude v úctě a že lidstvo bude uvedeno do 
vážného omylu. 

Žádný člověk, nebo posvěcený služebník nebyl oprávněn zrušit Desatero přikázání, nebo 
Slovo Boží. Žádnou výmluvu nelze použít k popření pravdy Božího Slova. Miliony lidí Boží 
zákony zruší. Potom všechny, kteří naletí na tento podvod, nakonec oslepí temnota. Duch 
Svatý nemůže nikdy osvítit ty, kdo popírají Slovo, nebo tolerují hřích. Není-li už Duch Svatý 
přítomen a je-li Slovo upraveno, aby vyhovovalo sobeckým potřebám lidí, pak nové zákony 
nebudou v Božích očích znamenat nic. 

Nepřátelé Boha budou postupovat rychle k vyvrácení Pravdy, a církev mého Syna bude 
rozdělena ve dví. Ti, co budou Pravdu věrně hájit, budou proklínáni za to, že ji říkají. Těm, 
kteří budou mluvit rouhavě a vydávat to za Pravdu, se bude tleskat. Duch zla se zahnízdí 
v srdci podvedených a mnoho duší bude ztraceno. Nebudou schopné předstoupit před mého 
Syna a prohlásit se za zdravé, protože odmítají uznat Pravdu, která jim byla dána Božím 
milosrdenstvím. 

Brzy bude vyhlášeno, že Bůh je milosrdný ke všem hříšníkům, byť dělají vše, aby Ho urazili. 
To je sice pravda, ale urážejí-li Ho tím, že před Ním předvádějí každou ohavnost a kacířství, 
a pak prohlašují, že jsou Bohu přijatelné, odvrátí se od nich s odporem. 

Lidé budou tak plní svých vlastních tužeb, vyhovujících jejich hříšnému životu, že vyhlásí 
nezákonné jednání za žádoucí v Božích očích. To se rovná lžím. A když se odváží předvádět 
je před Božím oltářem, budou tyto duše odvrženy. Pokud se necháte uvést do těžkého 
omylu, vystavíte své duše smrtelnému nebezpečí. 

Prosím vás, abyste si říkali Desatero přikázání tak často, jak jen můžete. Tak budete vědět, 
co je od vás vyžadováno, abyste opravdu sloužili Bohu. 

Vaše milovaná Matka 
Matka Spásy 
 
1234. Když vám z života mizí láska, mizí z něho i Bůh 
Středa, 8. října 2014 v 20:25 
 
Má vroucně milovaná dcero, jak chladným se stalo srdce lidí. Jak málo jim záleží na 
potřebách druhých, nebo na daru života. Nechali zahnívat své srdce, už totiž nejsou schopni 
skutečné lásky, jež by vládla v jejich duši. Jakmile láska ochabne a štědrost vůči potřebám 
ostatních se stane vzácnou, pak z toho nemůže vzejít nic než křivda. 

Když vám z života mizí láska, mizí z něho i Bůh. Neboť srdce těch, kdo Mě možná kdysi 
milovali a kteří už ve Mne nevěří, se promění v kámen. Odvrátíte-li se od lásky k bližnímu, 
stanete se vyprahlými a nepokojnými. Váš nedostatek lásky vás povede k přijetí všech 
možných praktik, které se  Mi hnusí. Vše, co Já představuji, vy zavrhnete. Se vším životem 
daným lidstvu mocí Ducha Svatého bude manipulováno a v mnoha případech bude vámi 
zničen. Vaše úcta k Božím zákonům a k lidskému životu už neznamená nic. Vaše připoutání 
ke všem pozemským statkům a k majetku, který přinášejí, vás ponechá bez uspokojení. 

Zatvrdíte-li své srdce vůči Bohu, lidstvo bude velmi trpět. Nahradí-li moc zla lásku, kterou 
kdysi měl svět ke Mně, Ježíši Kristu, pak vězte, že čas už téměř nadešel. 



Vzdejte se vaší umíněné a lehkomyslné honby za potěšením. Nepokoušejte se měnit Boží 
zákony k vašemu hříšnému životu. Proste bez ustání o můj zásah, abych vám mohl ukázat 
cestu. Jestli se nevrátíte na cestu k věčnému životu, který byl připraven pro každé Boží dítě, 
pak nemůžete nikdy patřit mému království. 

Váš Ježíš 

1235. Má církev, má pravá církev, se bude plazit po břiše 
Středa, 8. října 2014 v 20:45 
 
Má vroucně milovaná dcero, má církev padne a ti, kdo zůstanou věrni Božím zákonům, 
budou kvůli tomu velmi trpět. 

Má církev, má pravá církev, se bude plazit po břiše, až na ni budou vrhány všechny urážky 
mého božství a zákonů, ustanovených mým Věčným Otcem. Uzavřeni za branami 
pozlaceného vězení budou mnozí moji služebníci přinuceni spolknout kacířství. Nejen to, 
budou donuceni je kázat a přesvědčovat nevinné, že přepsané Slovo Boží je v dnešním světě 
přijatelné. 

V této době se v mém Otci vzbudil zuřivý hněv, neboť velmi brzy církev – změněná k 
nepoznání – připraví nové obřady, nová pravidla a zvyky, takže nic se nebude podobat Mnou 
vybudované církvi. 

Všechny tyto věci byly dovoleny mým Otcem, protože Satan zkouší víru těch, kdo jsou moji. 
Běda těm, kdo Mě zradí, neboť vezmou s sebou duše těch, jejichž jména byla uchovávána 
pro Mne. Já o tyto duše budu bojovat. A Já tyto mé nepřátele ztrestám, protože svým 
podvodem a prohnaností svedli duše a sebrali Mi je. Pro tyto hříchy budou pro Mne ztraceni. 

Má církev vzešla z mého ledví. Dal jsem vám své Tělo ve smrti, a to se stalo mou církví. Nyní 
bude znesvěcena a mé Tělo bude ukřižováno znovu. Ani špetku studu nebudou cítit moji 
nepřátelé, neboť jejich pyšná ctižádost a sebeuspokojení nemají se Mnou nic společného. 

Jak snadné je vést ty, jejichž víra je slabá. Jak snadné je vést duše se silnou vírou, protože 
budou mít strach bránit Pravdu. Bude to jen zbytek a ti, se skutečnou věrností  mému Slovu, 
kteří zůstanou věrni mé církvi. A díky nim má církev nikdy nezahyne. 

Váš Ježíš 

1236. Nyní vám dám poslední modlitbu modlitební kampaně 
Středa, 8. října 2014 v 21:10 
 
Má vroucně milovaná dcero, mé srdce je tak zlomené v tomto čase. Zrádci Mi probodli bok 
a země je nyní zaplavována přívalem mého žalu, jenž je tak silný, že nemohu být utěšen. 

Zeptám se vás – kdo mezi mými posvěcenými služebníky bude dost silný, aby se zastal 
Pravdy? 

Dám vám poslední modlitbu modlitební kampaně (170). Je pro kněze. Prosím, aby moji 
posvěcení služebníci se ji modlili každý den: 

Za zachování svatého Slova Božího 

"Ó, drahý Pane, můj milovaný Ježíši Kriste, 

podrž mě.  



Ochraňuj mě. 

Udržuj mě ve světle své tváře, zatímco mé pronásledování bude narůstat, kdy mým jediným 
hříchem bude zachovávání Pravdy, svatého Slova Božího. 

Pomáhej mi nacházet odvahu, abych Ti dokázal sloužit za všech okolností. 

Dej mi svou odvahu a sílu, když bojuji na obranu tvého učení proti vášnivému odporu. 

Nikdy mě, Ježíši, neopouštěj v čase mé potřeby a dej mi vše potřebné, abych Ti mohl stále 
sloužit, 

poskytováním svatých svátostí a tvého vzácného Těla a Krve skrze nejsvětější oběť mše 
svaté. 

Žehnej mi, Ježíši. 

Kráčej se mnou. 

Spočiň ve mně. 

Zůstaň se mnou. Amen." 

Váš Ježíš 

1237. Pamatujte, že očistec po Druhém příchodu už nebude existovat 
Čtvrtek, 9. října 2014 v 20:40 
 
Má vroucně milovaná dcero, jak žízním po lásce lidí a jak ti žízní po Mně. Ale rozdělení, které 
odděluje člověka ode Mne, Dárce života, je největším nepřítelem lidského rodu. 

Satan, svými lstivými, zrádnými způsoby, vytváří ve světě velké rozdělení. To, že je skrytý, 
mu dává nad lidskými dušemi velkou moc. Jeho zlý vliv vzbuzuje u malověrných pochybnosti 
o mé existenci. Přesvědčuje ostatní, kteří ve Mne nevěří, že člověk je zodpovědný za 
jakoukoliv volbu, kterou učiní. Jeho uklidňující vliv, když svádí člověka, přesvědčuje ty, 
k nimž získal přístup, že zlo je dobro a dobro je zlo. Předkládá lásku jako žádostivost; 
nenávist jako podobu touhy, závist a žárlivost jako prostředky, jimiž lze ospravedlnit zničení 
života jiného člověka. 

Každá myšlenka, každá touha, každá dychtivost a žádostivost, které zasazuje do duše lidí, je 
vede ke hříchu. Tak velké zamoření mezi lidmi v tomto čase znamená, že čistá láska, která 
pochází od Boha, byla nahrazena žádostivostí. Vše, co vychází z hada, bude v srdci hříšníka 
vydáváno za dobrou věc. Hřích je vždy ospravedlňován hříšníky, kteří podlehnou ďáblu. 
Hřích, jakmile je ospravedlněn, je pak oslavován, až se podobá velkému činu – zasluhujícímu 
uznání. 

Běda člověku, jenž se odváží vznést námitky proti těm, co oslavují hřích. Hříšník, jenž přijímá 
hřích s velkou radostí, ovlivní ostatní, aby dělali totéž. Dnes můžete vliv Zlého vidět všude. 
Zatímco kdysi byly hříšné činy pečlivě skrývány, dnes jsou beze studu předváděny, aby je 
viděl celý svět. Vše, co se Mi hnusí, je přijímáno s velkým potěšením. Špatnost je 
představována jako správná a všechno, co je správné podle Božích zákonů, je považováno za 
špatné. Když je ďábel u díla, všechno bude předkládáno obráceně a v přesném protikladu k 
tomu, co pochází ode Mne. Vězte, že až mé Slovo bude prohlášeno za špatné, vliv Zlého 
dosáhl svého vrcholu. 



Pamatujte, že očistec po Druhém příchodu už nebude existovat. Nebe a země se stanou 
jedním, a peklo bude místem pobytu těch, co zbožňují ďábla a vše, co z něj pochází. Výpary 
jeho zlých a bezbožných způsobů zamořily ty, co ve Mne věří, stejně jako ty, co Mě odmítají. 
Nikdo není v bezpečí. 

Modlitba, moji milovaní následovníci, je vaším útočištěm. Zachovejte mé Slovo a modlete se, 
ne za sebe, ale za ty, kdo uzavřeli smlouvu se Zlým. Potřebují vaše modlitby, ráno, v poledne 
i večer. 

Váš Ježíš 

1238. Matka Spásy: Smrt už brzy nebude mít nad člověkem žádnou moc 
Pátek, 10. října 2014 v 13:10 
 
Mé drahé děti, ukřižování mého Syna bylo významné v mnoha ohledech. Nejen že byl zabit 
rukama římských vojáků, ale na rozkaz těch, kteří tvrdili, že jsou oddanými následovníky 
Božího Slova. 

Jeho bičování, pronásledování a smrt byly provedeny na příkaz těch, kdo vedli věřící v Božím 
chrámu. Odstranili všechny, kdo znali Pravdu, protože odmítli přijmout, že můj Syn, Ježíš 
Kristus, byl Mesiášem. Všemi zákony, přikázanými Bohem, pohrdli v radosti nad popravou 
mého Syna. 

Dříve než přijde Den Pána, zopakují jeho ukřižování. Budou Ho bičovat zradou jeho svatého 
Slova. Budou pronásledovat ty, kdo Mu zůstanou věrni, a pak znesvětí jeho Tělo. Ale 
nepodaří se jim Ho zabít, neboť jeho Tělo – jeho církev – nemůže zemřít, a třebaže zchřadlá, 
zůstane stát až do konce. 

V tomto čase musíte mít na paměti, že všechen život pochází od Boha. Smrt nemá nad 
Bohem žádnou moc. Život, jednou daný, nemůže nikdy zemřít. Smrt už brzy nebude mít nad 
člověkem žádnou moc a skrze vzkříšení mého Syna budou mít i lidé také věčný život těla 
i duše. Ti, kdo věří v Krista a zůstávají Mu věrni, budou mít život. Pouze ti, kdo Ho zcela 
odmítnou, život mít nebudou. 

Radujte se s vědomím, že nádherný život čeká všechny, kdo se držíte svatého Slova Božího, 
neboť smrt vás nikdy nezničí. 

Vaše milovaná Matka 

1239. Má láska k lidstvu je nekonečná 
Sobota, 11. října 2014 v 01:00 
 
Má vroucně milovaná dcero, má láska k lidstvu je nekonečná. Má láska je vášnivá a 
starostlivá. Je čistá a přehlíží mnohé slabosti, díky mému hlubokému soucítění s hříšníky. 

Objímám duše ve svém soucitu a není nic, co bych neudělal, abych je zachránil, abych mohl 
každého sjednotit v jedno se Mnou. Slzy mi však tečou v silných přívalech v tomto čase, kvůli 
způsobům, jimiž jsou Boží děti zraňovány, zneužívány, mučeny, ponižovány, bičovány 
a zabíjeny nepřáteli toho, jenž stvořil svět. Ti, kdo způsobují takové utrpení, jsou zcela pod 
vlivem zlých duchů, kteří otravují jejich mysl lžemi, nenávistí a pohrdáním lidským životem. 
Ani na jedinou minutu nemůže člověk vůbec říct, že provádí nějaký čin v Božím jménu, zabíjí-
li jinou lidskou bytost. Ti, kdo podněcují války a způsobují genocidu v jakékoliv podobě a 
říkají, že pracují pro slávu Boží, klamou nejen sebe, ale i ty, které rekrutují, aby prováděli 
jejich kruté úmysly. 



Má láska je tak mocná, že kdybyste se modlili za tyto ubohé, ztracené duše, které věří, 
že zabíjení ostatních ve jménu Boha je dobrá věc, která jim přináší čest, ukážu jim své 
milosrdenství tím, že v nich probudím Ducha Pravdy. Nenechejte ztěžknout svá srdce. 
Naopak, i když tyto nejodpornější činy, páchané těmi, kdo ničí životy, jsou strašlivé, vězte, 
že ve své božské spravedlnosti udělám konec těmto hrůzám. 

Pozvednu v okamžiku všechny, kdo máte vřelé a něžné srdce, do svého Nejsvětějšího Srdce 
a zachráním vás, taková je moje láska k vám. Moji milovaní následovníci, nebudete muset 
snášet bolest fyzické smrti. To slibuji, když Mi svými modlitbami pomůžete zachránit duše 
těch, kdo mé odpuštění a mé milosrdenství nejvíce potřebují. 

Pomozte Mi v tomto velkém úsilí a všechno bude brzy planout třpytem a slávou mého 
nového království. Tam budete navždy žít ve světě bez starosti. Láska ke Mně, k mému 
Věčnému Otci, k vaší rodině a přátelům bude panovat po celém světě, který nebude mít 
konec. 

Jděte Mi v pokoji a s láskou sloužit. 

Váš Ježíš 

1240. Boží prozřetelnost vždy zvítězí 
Sobota, 11. října 2014 v 20:30 
 
Má vroucně milovaná dcero, ať nikdo nepodceňuje Boží moc ve všem, co může přijít v těchto 
časech. Boží moc je nekonečná a žádný člověk nemůže přemoci božství, nebo vůli Boha. Ani 
jeden můj nepřítel se nemůže chlubit, že je větší než Bůh, jenž pouhým jedním dechem 
může vylít na svět svou spravedlnost. Přestože Bůh je trpělivý, čestný, spravedlivý a plný 
bezpodmínečné lásky ke všem svým dětem, včetně těch zlých, vykoná odplatu kvůli 
zkaženosti člověka, způsobenou zlým vlivem ďábla. 

Prokleti jsou ti, kteří se bouří proti Bohu navzdory jeho svaté vůli. Budou potrestáni v Božím 
čase, poté co dostali všechny příležitosti ke změně svého jednání. Ti, kdo uctívají ďábla a 
šelmu, budou sraženi bleskem právě tak, jako byl Lucifer vržen jako blesk do pekelné 
propasti. 

Když moji nepřátelé ubližují ostatním, pokoušejí se je zabít a zmrzačit, aby získali moc nad 
slabými, budou trpět strašlivým trestem. Dopustí-li se uctívači ďábla jakékoliv genocidy na 
nevinných, budou hořet v pekle a budou zastaveni, právě když se už budou domnívat, že 
uspěli. 

Boží prozřetelnost vždy zvítězí, neboť není nikdo mocnější, než je Ten, který vytvořil vše 
z ničeho. 

Váš Ježíš 

1241. Země bude vyčištěna, stejně jako moje děti budou očištěny od všech 
neřestí 
Neděle, 12. října 2014 v 18:40 
 
Má nejdražší dcero, s blížícím se časem Druhého příchodu mého milovaného Syna, Ježíše 
Krista,  přijde i mnoho změn. 

Nemějte strach, děti moje, neboť tyto věci se musí stát, aby se mé děti očistily a mohly se 
radovat, až pro svět nastane den bez konce. Mé sliby byly vždy naplněny a všechno dobře 
skončí. 



Rád bych, abyste úpěnlivě prosili o milosrdenství pro každičkou ve světě žijící duši, a lidský 
rod byl schopný spojit se v jedno v mých očích. Brzy už nenávist, zlo a nespravedlnosti 
ve světě dojdou k náhlému konci a světlo mého království na vás bude zářit. Pokoj bude 
panovat a láska naplní zemi, až bude Nový ráj odhalen ve vší své nádheře. Má spravedlnost 
vykoření všechno zlo a ti, kdo se navzdory mému zásahu drží ďábla, budou odvrženi. Pak už 
nebudou prolévány žádné slzy a poslední část mé smlouvy bude završena. 

Povstaňte, mé děti, a pozvedněte srdce v naději a důvěře. Zasáhnu mnoha způsoby 
k zabránění zlým skutkům, zákeřným zradám a kacířstvím, která vás ničí. Nastal můj čas 
a moji nepřátelé budou sraženi, až budu usilovat uvést vše do pořádku, aby všechno bylo 
připraveno. Země bude vyčištěna, stejně jako moje děti budou očištěny od všech neřestí 
a vyzvednu mírné, pokorné a ty s něžným srdcem, aby zaujali svá místa v novém nebi 
a na nové zemi. 

Nikdy neztrácejte naději, neboť všechna moc je moje. Moji maličcí, přicházejte ke Mně 
a čerpejte útěchu z mé bezpodmínečné lásky k vám. Důvěřujte Mi a všechna sláva bude 
vaše. 

Váš milovaný Otec 
Bůh Nejvyšší 
 
1242. Nejdříve přijdu pro ty, kteří jsou mého milosrdenství nejméně hodni 
Neděle, 12. října 2014 v 21:20 
 
Má vroucně milovaná dcero, Já jsem ochránce všech Božích dětí – každého z vás, bez ohledu 
na vaše pohlaví, věk, nebo víru. Jsem ochránce své pozemské církve, a žádný člověk ji 
nepřemůže. Zůstane nedotčená, přestože Mě mnozí opustí. 

Ti, kdo Mě opustí, kdo změní Slovo Boží, nemohou říct, že jsou mojí církví, protože nemohu 
chránit církev, která nemluví Pravdu. Opravdová zkouška vaší víry začala a brzy budete 
zmatení a nebudete vědět, kam se obrátit. Buďte ujištěni, že i když jsem milosrdný, nebudu 
jen tak stát a nedovolím zrádcům znesvětit mé Tělo. Zajdou jen tak daleko, než zaslechnou 
burácející sílu Boží ruky. 

Musíte se soustředit na Mne a přijmout, že soužení zesílilo a že všechno, co bylo 
předpověděno, se musí stát. Teprve až se proroctví, daná světu na počátku, stanou zřejmá, 
člověk zcela pochopí, že můj čas je už téměř u něj. Nesmíte mít nikdy ze Mne strach, neboť 
má láska a milosrdenství jsou bez hranic. Bojte se jen těch, kteří nepřicházejí ode Mne, 
neboť je to duch zla, jenž je nutí dělat strašné věci. Jedině modlitbou můžete pomoci odčinit 
jejich hříchy a takovým šlechetným činem můžete rozehnat kouř Satana. Jeho dým v tomto 
čase pohlcuje svět, ale umět rozpoznat jeho přítomnost je mnohem těžší, než si dokážete 
představit.  Jeho vliv je vždy skryt za zdání zájmu, dobročinná jednání, a projevuje se 
nejneočekávanějším, ale zdvořilým způsobem. Člověk, požehnaný darem rozlišení, pochopí, 
jak Satan pracuje. Rozpozná jeho díla, ať jsou jakkoliv pečlivě zamaskována a představena 
světu, slepému k Pravdě. 

Brzy můj hlas probudí v srdcích lidí jejich spiritualitu, vnímání toho, čím jsou, pochopení, 
komu patří a povědomí o věčném životu, který jim přináším. Vězte, že až toto probuzení 
začne, pocítíte Boží moc, až Boží spravedlnost povstane z popela, a až maják Světla vrátí 
život do vyprahlých polí, které ve stavu sucha zanechal Zlý. Bude slyšet můj hlas a mnozí 
budou ohromeni, až ten den začne. Bude se šířit jako burácení hromu a všichni spravedliví 
lidé pokleknou ve chvále Boží. Nejdříve přijdu pro ty, kteří jsou mého milosrdenství nejméně 
hodni. Jsou to ti, kteří by měli být poslední, za to, jak se ke Mně chovali. A přesto budou 



pozváni do mého království jako první. Spravedliví přijdou jako poslední. Zlí budou 
zanecháni. 

Všechny příležitosti budou využity, až do poslední vteřiny a ti, co budou křičet o mé 
milosrdenství, je dostanou. Ti, co Mě proklejí, budou prokleti. 

Váš Ježíš 

1243. Klíče od mého království, od světa, který přichází, už byly připraveny 
Úterý, 14. října 2014 v 18:15 
 
Má vroucně milovaná dcero, vše, co jsem odhalil světu skrze tato poselství, se naplní. Mnozí 
z těch, kdo znají tato poselství, budou naneštěstí pokračovat v potlačování mého Slova. Jiní, 
kteří tato poselství neznají, se budou stavět proti mému Slovu, které dostali ve svatých 
evangeliích. 

Volám ke všem, kdo jdou se Mnou na této zemi, a prosím je, aby Mi důvěřovali. Žijte mým 
Slovem a nezemřete. Žijte svůj život v souladu s Pravdou a Já vyliji velké milosti na vás 
a na ty, jejichž jména Mi předáte. Až se svět ponoří do temnoty – až války propuknou všude 
a nemoc a hladomor sevřou lidstvo – přijde můj zásah. Ochráním všechny, kdo se zasvětili 
mému Nejsvětějšímu Srdci. Povznesu ty, jimž by mohlo ztěžknout srdce a přinesu mír 
a pokoj duše těm, kteří Mě o tyto dary prosí. 

Pouze Já, Ježíš Kristus, dokážu nadlehčit vaše břímě. Pouze Já dokážu porazit vaše nepřátele 
a ty, co zneužívají moci a vlivu k vašemu zničení pro svůj vlastní zisk. Jen vy, moji milovaní 
následovníci, Mi můžete přinést duše těch, kteří Mě odmítají, zavrhují Mě a popírají. Mnozí 
z nich ke Mně nikdy nepřijdou, i když je vítám ve svém milosrdenství. 

Musíte vytrvat v modlitbách, které jste dostali. Zůstaňte blízko Mne, neboť když tak učiníte, 
bude vám dána všechna ochrana před zlem. Musíte být silní, odvážní a zůstat klidní, neboť 
Já vždy zůstanu po vašem boku. Půjdu s vámi a podržím vás. Utěším vás. Otřu vám každou 
slzu a brzy vás a vaše milované sevřu ve své milující náruči. 

Klíče od mého království, od světa, který přichází, už byly připraveny a vyčleněny všem, 
jejichž jména jsou zapsána v Knize živých. Ale mé milosrdenství je tak velké, že v mém 
Novém ráji přivítám i ty, jejichž jména v ní nejsou, pokud Mi tyto duše přivedete svými 
modlitbami. 

Váš milovaný Ježíš 

1244. Hlad ducha zanechává duši prázdnou, nešťastnou a ztracenou 
Čtvrtek, 16. října 2014 v 19:10 
 
Má vroucně milovaná dcero, hlad po jídle, které sytí tělo, je strašným utrpením. Ale hlad 
ducha zanechává duši prázdnou, nešťastnou a ztracenou. Když se duše ode Mne vzdaluje, 
bude se potulovat a vyhledávat kdejaký druh naplnění. Bude putovat až na konec země 
a hledat duchovní klid a útěchu, ale nic nemůže naplnit tuto prázdnotu, jedině Já. Může najít 
dočasnou úlevu v honbě za všelikými světskými zábavami, ale nikdy nenajde pokoj, který 
mohu dát Já. 

Když živím duši lidí svou milostí, budou plni mé lásky a přítomnosti. Ačkoliv má přítomnost 
v duši přitáhne na sebe jed zlých duchů, kteří udělají vše, co půjde, aby ji rozrušili, duši to 
bude jedno. Má láska je vše, co potřebujete, abyste se cítili naplněni, a můj pokoj, jenž vás 
naplňuje, není z tohoto světa. Přichází s velkým požehnáním a duše, které dosáhnou tohoto 
pokoje, se nikdy nenechají z něj snadno vytrhnout, jakmile jej zakusily. 



Když se nějaký jedinec mimořádně namáhá, aby Mě popíral, klame jen sám sebe. Popírat Mě 
je vaše vlastní volba. Proč potom dáváte najevo nenávist, když nevěříte, že Já existuji? 
Apeluji na ty, kteří jsou trápeni duchovními bitvami, aby slyšeli můj hlas, když k nim nyní 
volám. Když Mě popíráte, pak zůstaňte zticha. Nepopírejte Mne, když Mě pak proklínáte, 
neboť když to děláte, sami si protiřečíte. Nemůžete přece nenávidět něco, co neexistuje. 
Když cítíte jakoukoliv nenávist, nechápete, že vychází z nějakého zdroje, stejně jako láska? 
Láska pochází od Boha. Nenávist pochází od Satana. V den, kdy si uvědomíte, že zlo se 
množí a kypí, když se rozvine jako had, poznáte, že je skutečný. Teprve potom konečně 
přijmete existenci ďábla. Důvodem, proč on, Satan, je tak lstivý, je to, že pro něho není 
výhodné dát se poznat. Kdyby se to stalo, shledali byste nemožným nevěřit v Boha. 

Otevřete oči a uvidíte zlo takové, jaké je. Vězte, že tím, že Mě popíráte, Zlý vás zneužívá 
k podněcování nenávisti proti těm, kdo Mě milují. 

Váš Ježíš 

1245. Matka Spásy: Mnozí budou zbaveni svých titulů 
Pátek, 17. října 2014 v 15:30 
 
Mé drahé děti, prosím, modlete se za posvěcené služebníky, věrné mému Synu, jakmile se 
budoucí události uskuteční. Mnozí budou zbaveni svých titulů a v nemilosti posláni do 
pustiny. Chaos a zmatení se rozšíří v církvi mého Syna, avšak zrádci povstanou ve velkém 
počtu a mnozí je budou následovat. Ostatní křesťanské církve se dostanou do těsné blízkosti 
nově uzpůsobené církve a pak už bude vše nachystáno ke vzniku nového, celosvětového 
náboženství. Tato nová podoba církve se zpočátku bude zdát jako závan čerstvého vzduchu 
pro mnohé, kdo touží po změně. Potom se stane zřejmé, že slouží jen těm, kdo chtějí změnit 
Boží zákony, aby vyhovovaly jejich hříšným životům. Církev ztratí úplně víru. Bude mít 
všechna zdání nové, obnovené Boží církve, ale všechny symboly, mající oslavovat mého 
Syna, takovými vůbec nebudou. 

Potom, až uzraje čas, bude oznámeno nové jednotné celosvětové náboženství a bude 
vnímáno jako velká humanitární instituce. Svou podstatou bude spojeno se světem politiky 
a obchodu. Potom ti, kdo nikdy nepatřili k nějaké víře, se k ní přidají. Jak se jen budou 
radovat, protože každý hřích bude omluven, a tak mnoho lidí pocítí úlevu, protože budou 
moci žít život, jak se jim zachce. Už se nebudou muset strachovat, že urážejí Boha, protože 
nebudou pohlížet na hřích jako na něco, čím by se měli znepokojovat. 

Nová církev, aby vzbuzovala dojem důstojnosti, bude podporovat humanitární díla 
a dobročinnost, a celý svět jí bude tleskat. Brzy potom už nebude žádný rozdíl mezi ní 
a celosvětovými politickými spojenectvími a obchodními organizacemi, které se věnují 
filantropii. 

Mezitím pravá církev mého Syna, jak Jím byla zbudována, zůstane naživu, ale bude oslabena. 
Zbývající církev, malá počtem, se nikdy nevzdá, i když antikrist převezme moc. 

Modlete se neustále, aby posvěcení služebníci mého Syna překonali svůj strach a povstali 
hlásat Pravdu, i když jejich hlasy budou udušeny těmi, kdo zradí mého Syna. 

Vaše milovaná Matka 
Matka Spásy 
 
1246. Prokleti jsou ti, kdo Mě proklínají 
Sobota, 18. října 2014 v 14:20 
 



Má vroucně milovaná dcero, Zlý ovládl srdce mnohých, kteří věří ve Mne, protože mu k němu 
umožnili snadný přístup. 

Satan pokouší duše skrze smysly, stejně jako hříchem pýchy. Ti, kdo věří, že jejich 
inteligence a znalost svatého Božího Slova jim dává právo soudit jiné v mém jménu, Mě 
velice urážejí. Plni pýchy si ve své sebelásce myslí, že mají právo pohrdat jinými a vylévat jed 
v mém jménu. Mějte se na pozoru před těmi, kdo proklínají ostatní, a pak říkají, že jsou moji, 
protože mluví zlou řečí. V den, kdy přijdu, se tyto duše budou choulit strachy a zakrývat si 
oči, oslepené mým Světlem. 

Neustále důvěřujte mému milosrdenství, neboť vždy odpustím těm, kdo přijdou přede Mne 
s opravdovou lítostí v duši kvůli všemu, co řekli, udělali a zavinili, co Mě urazilo. Obávejte se 
však mé spravedlnosti, neboť bude hrozná. Neomlouvám se za to. Vězte, že budou trpět 
pyšní a mocní, kteří zkažeností ovlivňovali druhé a připravili Mě tak o vytoužené duše. Budou 
se třást strachy před mým trůnem, ale ještě se budou se Mnou hádat a obhajovat své zlé 
způsoby v mylném domnění, že jim budu naslouchat. 

Prokleti jsou ti, kdo Mě proklínají. Požehnaní jsou ti, kdo žijí svůj život v lásce k druhým 
a kdo následují mé učení, i když jim přináší bolest. Pozvednu spravedlivé, ale rozdrtím hříšné, 
kteří se obracejí zády k Slovu Božímu. Kdokoliv, jenž působí bolest jiným, a zejména v mém 
jménu, se Mi bude muset zodpovídat v Poslední den. 

Váš Ježíš 

1247. Matka Spásy: Požehnaní, kteří obdrží klíče od ráje 
Neděle, 19. října 2014 v 20:40 
 
Mé drahé dítě, já jsem vaše Matka, Královna Nebes. Zahrnuji zvláštními milostmi vás 
všechny, kteří ke mně voláte, abych se za vás přimluvila u svého Syna za vaši ochranu. 
Celé nebe se v tomto čase modlí za lidstvo, aby přechod do nového světa bez konce proběhl 
hladce. Největší touhou mého Syna je dosáhnout k srdci každého hříšníka. Odstranit 
pavučiny zmatku, které pokrývají jejich duše. Vtáhnout i ty se srdcem z kamene do svého 
velkého milosrdenství. 

Můj Syn se nikdy nevzdá svého úsilí dotknout se srdce všech. Nikdy se nemstí těm, kteří Ho 
urážejí, a nikdy nedává přednost jedné duši před druhou. Miluje každého, dokonce své 
největší nepřátele, a bude tomu tak vždy. Nesmíte se vyhýbat mému Synu, pokud jste trpěli 
v tomto životě, ztratili jste někoho milovaného za tragických okolností, nebo jste se stali 
obětí strašných nespravedlností. Bůh je Původcem života. Život dává i odnímá. Jen tehdy, 
když duše, plná zlých duchů, zavraždí jiného, nechá Bůh tuto duši za to draze zaplatit. 

Dokud bude existovat hřích, zlo zůstane na zemi. Teprve tehdy, až bude hřích vyhnán, zlo 
zmizí. Děti, buďte trpělivé. Prosím, abyste trávili svůj čas v modlitbách, nakolik jen můžete. 
Prosím, abyste se stále modlili nejsvětější růženec za ochranu svých rodin, vašich národů 
a zemí. Dosud nikdy nebyl můj růženec tak mocný jako v těchto časech a budete-li se jej 
modlit, zvláště nahlas a ve skupinách, obdržíte velké milosti. 

Všechny Boží plány pro Druhý příchod Ježíše Krista jsou hotovy. Prosím, abyste vašimi 
modlitbami pomohli připravit cestu pro všechny hříšníky, aby se snažili o pokání a mohli tak 
užívat věčného života v přicházejícím světě, který bude bez konce. Požehnaní, kteří obdrží 
klíče od ráje. 

Vaše milovaná Matka 
Matka Spásy 



 
1248. Přijměte Pravdu, kterou jste dostali v Knize Zjevení 
Úterý, 21. října 2014 v 23:40 
 
Má vroucně milovaná dcero, proroctví, dávaná Božím dětem, od počátku vyvolávala strach 
v srdcích lidí. Bylo to kvůli pochybnostem v mysli těch, kdo nevěřili v Boha a bezpečí, které 
člověk pociťoval ve svém přirozeném pozemském okolí. Bylo snazší přijmout život 
nedokonalosti, než uvěřit v takový, jenž existoval v nadpřirozenu. 

Bůh neposílal své proroky, aby děsil své děti. Posílal je k nim, aby je varoval před 
nebezpečím vytvoření hluboké propasti mezi člověkem a Bohem. Když se tato propast natolik 
rozšířila, že většina duší Boha odmítla, pak On vždy zasáhl, aby je zachránil. Bůh vždy 
zasahoval prostřednictvím svých proroků, a bylo to skrze jeho proroky, že Bůh mohl 
vzdělávat své děti o cestách Pána. Bez Božích proroků by se člověku nedostalo Pravdy. 
Co Bůh dává svému lidu skrze psané Slovo, ať nikdo netrhá na kusy. 

Člověk není hoden měnit Slovo Boží, ani není způsobilý měnit význam Slova, ani nemá právo 
to udělat. Vezme-li člověk Slovo Boží a záměrně je nesprávně vykládá, aby ublížil ostatním, 
pak je to smrtelný hřích. Byli mnozí, kdo se pokoušeli změnit význam Slova, ale neuspěli. 
Přesto jsou zde ti, kdo vytvořili verze Slova, které se liší od celé Pravdy, a lidé z toho nebyli 
moudřejší. Nevolám tyto duše k odpovědnosti, protože použily Slovo, jen aby vzdaly slávu 
Bohu. 

Když jsem přišel kázat Pravdu, vzbuzoval jsem strach. Všichni proroci přede Mnou byli také 
obávání. Oni, stejně jako Já, byli nenáviděni, protože přinášeli lidstvu Pravdu skrze mluvené 
Slovo. Kniha Zjevení, daná Janu Evangelistovi mocí Ducha Svatého, byla mými křesťanskými 
církvemi ignorována. Jen málokdy se o ní diskutuje a mnozí v mé církvi ji odmítají jako 
bezvýznamnou. 

Nyní nadešel čas, aby Pravda byla konečně vyslovena a lidé, aby si vybrali. Přijměte Pravdu, 
kterou jste dostali v Knize Zjevení a připravte se, aby vše bylo na svém místě a pro Mne 
příjemné ve Velký den. Nebo ignorujte Slovo a můj slib přijít znovu. Buďte si hluší k mým 
naléhavým prosbám, ale mějte na paměti, že přijdu jako zloděj v noci a jen ti, kdo Mě 
přivítají a přijmou mé milosrdenství, budou moji. 

Varuji vás jen proto, že vás miluji. Kdyby to nebylo kvůli mé lásce, uvrhl bych lidské pokolení 
do pustiny, tak nevděčné jsou jejich duše. 

Váš Ježíš 

1249. Ach, jak arogantní je člověk, jenž se vysmívá mé existenci 
Čtvrtek, 23. října 2014 v 14:14 
 
Má vroucně milovaná dcero, za každý dobrý skutek a jednání z lásky síly Zlého slábnou. 
Za každou modlitbu a utrpení, nabídnuté za duše těch, kdo jsou v temnotě, jsou zlé činy 
a nenávist likvidovány. Vězte, že dobré skutky vycházející z každé osoby, které se dotkla 
síla Ducha Svatého, ničí vliv Satana ve světě. 

Povstaňte všichni, kdo jste přijali Pravdu obsaženou v Knize Zjevení a modlete se za spásu 
všech Božích dětí. Proste bez přestání a Já vás vyslyším, když se budete modlit za ty, které 
znáte a kteří jsou rozhodnuti zničit všechnu víru ve Mne, Ježíše Krista. 

Ach, jak arogantní je člověk, jenž se vysmívá mé existenci, mému božství a  mému slibu, 
že přijdu znovu. Jak uzavřená je jejich mysl lásce, kterou mám ve svém srdci ke všem 



hříšníkům, včetně těch, kteří Mě zrazují. Jak snadno lze odvést ty, v nichž není Duch Svatý. 
Běda těm, kdo povstanou proti daru Ducha Svatého, který je životní silou všeho, co pramení 
ze Mne. Jak žízniví jste vy, co Mě popíráte. Voda nikdy neuhasí vaši žízeň a přijde den, kdy 
Mě budete žadonit o zdroj života. Než ten den přijde, pokud nepoprosíte pít ze Mne, život mít 
nebudete. 

Pojďte – proste Mě, abych vás osvítil. Nechejte oheň Ducha Svatého zaplavit vaši duši. 
Přijdete-li ke Mně ve vší důvěře a pokoře, naplním vás svou přítomností, a když Mě uznáte, 
dám vám život, po kterém toužíte. Jen pak vám pokoj zavládne v srdci. 

Váš Ježíš 

1250. Boží ruka použije slunce, aby vyburcovala svět 
Pátek, 24. října 2014 v 22:50 
 
Má vroucně milovaná dcero, slunce bude jedním z největších znamení, až se božský zásah 
bude mít projevit. Až uvidíte změny na slunci, až se bude zdát větší, zářit déle a mimo roční 
období, vězte, že čas mého Druhého příchodu se blíží. 

Boží ruka použije slunce, aby jeho neobvyklou aktivitou vyburcovala svět. Vědci nebudou 
schopni podat důvod pro náhlé změny ve slunci a pro neobvyklé chování této hvězdy, která 
vám dává světlo. Bez slunečního světla by byla země uvržena do temnoty. Tak jak se zvyšuje 
hříšnost člověka a hřích je prostě přijímán jako lidská přirozenost, tak i země bude pokryta 
duchem temnot. Až hřích obklopí svět, slunce pomalu ztratí svůj třpyt a stane se matným. 
Tak, jak člověk ztrácí svůj cit pro lásku k druhým a stává se necitlivým k bolesti, kterou 
druhým způsobuje, svět se kvůli hříchu stane temnější – temnější duchem, temnější dnem. 

I nadále povedu Boží děti, až do onoho času. Ukážu vám cestu do svého království a vy 
uvidíte mé Světlo. Nic vás na této cestě nezneklidní, protože budete jasně vidět, jak strašnou 
temnotu s sebou zlo přináší. 

Slunce bude slábnout, až nakonec po tři dny zemi nepokryje žádné světlo. Jediné světlo bude 
to, které pochází z Pravdy. A čtvrtého dne se obloha protrhne a světlo se bude vylévat z 
nebes – takové, o jakém byste si nikdy nemysleli, že je možné. Pak Mě spatří v mé nádheře 
všichni lidé v každé zemi současně, jak přicházím vyžádat si království slíbené Mi mým 
Otcem. 

Vůbec se neobávejte potřebných příprav, abyste všichni byli připraveni na setkání se Mnou. 
Musíte zajistit, že pro Mne budete správně připraveni, protože to bude den, kdy vám dám 
klíče od mého království, a budou velké oslavy. Zlo už nebude existovat v mém novém 
přicházejícím světě, a spravedliví budou spojeni v jednotě se Mnou, se všemi anděly a 
svatými.  

Musíte na tuto misi pohlížet, jako byste byli na cestě. Každá část vaší cesty přináší nové 
objevy – stezky, na nichž se naučíte, co je třeba pro svou přípravu na příští etapu. 
Překonáním každé překážky se stanete silnějšími. Dokonce i ten nejslabší mezi vámi tuto 
cestu dokončí, neboť Já vás povedu na každém vašem kroku, a brzy bude cesta u konce. 

Radujte se, neboť mé království čeká a čas bude krátký. 

Váš Ježíš 

1251. Někdy to, co se může zdát nespravedlivé, přesahuje vaše chápání 
Neděle, 26. října 2014 v 23:10 
 



Má vroucně milovaná dcero, ti, kdo Mě popírají, věří, že kdybych existoval, milující Bůh by 
nikdy nepřipustil utrpení, nebo dovolil, aby docházelo k neočekávaným tragediím, nemocem 
nebo předčasným úmrtím. 

Bůh život dává i odnímá, jak On chce, a z každého Božího činu vždy povstane dobro, ať 
už ve světě, ve kterém žijete, nebo v mém nebeském království. Z nedostatku důvěry ve Mne 
vzniká hořkost v duších, které Mě soudí za jednání, které jim připadá kruté a zbytečné. 
Nevědí však, že všechno má svůj čas – je čas k životu i čas k umírání – a že Bůh je 
Původcem života. Jen On může rozhodovat, kdy jej odejmout. 

Utrpení z rukou druhých je něco, co je způsobeno hříchem – ne Bohem. Když si člověk vybírá 
v životě různé cesty, je to zcela na jeho vlastní volbě, jakou si vybere. Někteří se rozhodují 
moudře podle svého svědomí a chápou rozdíl mezi dobrem a zlem. Jiní si zvolí cestu, o níž 
věří, že jim přinese nezbytnosti, které potřebují, aby se udrželi ve světě. Ale budou i ti, kteří 
si vyberou nerozvážně a nastoupí na cestu sobectví, nemorálnosti a chamtivosti. 

Vše dobré pochází od Boha. Někdy to, co se může zdát nespravedlivé, přesahuje vaše 
chápání, ale vězte, že Bůh si vybírá, jak sklízet plody pro dobro člověka. A utrpení je částí 
jeho plánu spásy duší. Nemá radost z utrpení, ale je to druh očisty. Když trpíte, Bůh se 
pokouší použít toto utrpení pro dobro vaší duše. Ale nikdy vás nebude nutit cokoliv učinit, 
protože vám dává svobodnou vůli. Zneužití vaší svobodné vůle může vést k strašnému 
hříchu, a přesto vám Bůh vaši svobodnou vůli nikdy neodejme. Svobodná vůle je 
nedotknutelná. Člověk ji dostal zdarma od Boha, a je to jediný dar, který vám nikdy 
neodejme. Nicméně svou svobodnou vůlí člověk upadá z milosti do hříchu. 

Zlý si pohrává se svobodnou vůlí člověka pokoušením smyslů. Svobodná vůle je darem, 
protože je-li správně používána, může vzdát Bohu velkou slávu. Ale je-li použita k páchání 
strašných ukrutností, je zneužita Satanem k prokletí lidstva. 

Bitva o duše skončí, až se svobodná vůle lidí stane jedno s vůlí Boha. Teprve potom bude 
člověk osvobozen ode všeho, co mu přináší smutek a utrpení všeho druhu. 

Boží vůle bude panovat v přicházejícím světě bez konce. 

Váš Ježíš 

1252. Matka Spásy: Má úloha Matky Božích dětí je podrývána 
Pondělí, 27. října 2014 v 16:20 
 
Mé dítě, je důležité, abyste nezapomínali modlit se nejsvětější růženec každý den, za ochranu 
této a jiných misí pro svět, které schválil můj Věčný Otec. 

Křesťané udržující víru poznají v těchto časech obtížnost vyznávat i nadále oddanost mně, 
Neposkvrněné Panně Marii, Matce Boží. Má úloha Matky Božích dětí je podrývána, 
zapomínána a opouštěna, zejména jistými katolickými skupinami, které nepřicházejí od mého 
Syna. Takové skupiny vzbuzují dojem, že jsou oddanými stoupenci církve mého Syna, ale 
nedělají to, co On učil. Pronásledují ty, co se drží Pravdy a vyvíjejí mimořádné úsilí k odmítání 
jako nesmysly, všech možných soukromých zjevení, daných lidem od smrti mého Syna na 
kříži. Kdyby nebyla soukromá zjevení, daná světu mnou, Matkou Boží, jako poslem Krista, 
mnozí by se nikdy neobrátili k Pravdě. Místo toho by mnozí dál kráčeli temnotou, odmítali 
Boží existenci a vyhýbali se modlitbám – dveřím, které, jsou-li otevřené, osvěcují duši. Na 
mou úlohu Matky Boží se útočí po celém světě kvůli moci, kterou jsem dostala k zničení zlého 
nepřítele. Rozdrtím hlavu hada, jak bylo předpověděno, ale ti, kteří mi projevují oddanost, 



budou opovrhováni a zesměšňováni podvodníky, kteří se opovažují prohlašovat za odborníky 
v učení církve. 

Mému Synu je odporná každá nenávist, kterou člověk má vůči svému bratru. Roní slzy, když 
kdokoliv říká, že zastupuje církev mého Syna, a pak podněcuje nenávist vůči Božímu dítěti. 
Trpí bolestmi svého ukřižování pokaždé, když služebník jeho církve zraňuje jiného člověka, 
nebo působí strašné utrpení nevinným. 

Děti, musíte se usilovně modlit za církev mého Syna, protože je vystavena největším útokům 
od svého založení. Nepřátelé mého Syna mají mnoho plánů, jak ji zničit, a většina těchto 
plánů přijde zevnitř. Dbejte mého varování i těch, která jsem světu odhalila ve Fatimě. 
Nepřítel vyčkává a brzy zcela ovládne církev mého Syna na zemi a milióny budou uvedeny 
v omyl. 

Zacpěte si uši, když slyšíte, že služebníky mého Syna je pohrdáno a jsou pomlouváni za to, 
že brání Slovo Boží. Mějte vždy na paměti, že od Boha vychází jen láska a že je třeba 
pochybovat o každém člověku nebo organizaci, vybízející vás k odsouzení člověka, ať udělal, 
co udělal. Nemůžete se prohlásit za Božího služebníka, a pak říkat světu, aby očerňoval jinou 
osobu. Nemůžete nikdy tolerovat podněcování k jakékoliv nenávisti. Dělá-li to někdo jménem 
mého Syna, nesmí v tom být nikdy podporován, neboť to by nikdy nemohlo být z Boha. Je 
nutné modlit se co nejčastěji můj růženec k rozdrcení zla, svírajícího svět v čase, kdy je 
kdejaká ukrutnost považovaná za spravedlnost. 

Láska člověka k svému bratru se stala vzácností a dobročinnost mezi křesťany oslábla. 
Musíte otevřít oči Pravdě a připomínat si, co vás učil můj Syn. Je to jasné jako den, proto 
to bylo napsáno v nejsvětější Bibli k přečtení pro celý svět. 

Vaše milovaná Matka 
Matka Spásy 
 
1253. Bůh Otec: Beze Mne byste nemohli existovat 
Úterý, 28. října 2014 v 20:20 
 
Má nejdražší dcero, mé děti musejí vědět, že je jen jeden Bůh. Pouze jeden. Jakýkoliv jiný 
existuje jen v mysli lidí. Jakýkoliv jiný bůh je ohavnost v mých očích a člověk, který podlehne 
uctívání falešných bohů, slouží jen ďáblu, kterého těší odpadnutí člověka od milosti. 

Já jsem Počátek a Konec. Nic Mě nemůže přemoci. Dokonce i démoni a padlí andělé, které 
svrhuji do propasti, se nikdy nepostaví přede Mne a nebudou Mě vyzývat, neboť nemají 
takovou moc. 

Tak mnoho náboženství bylo založeno chybujícím člověkem, a to způsobilo mnoho zmatku. 
Od začátku jsem mluvil jedním hlasem a až do konce může být jen jediný hlas. Svět je můj, 
protože jsem jej stvořil. Stvořil jsem všechno živoucí. Také jsem stvořil svou nebeskou 
hierarchii, z níž jsem odvrhl padlé anděly, kteří se Mi vzepřeli a zradili Mě. Mnoho z těchto 
padlých andělů komunikuje s mými dětmi, které vytvořily podobu spirituality nového věku. 
Varuji ty, kdo zbožňují falešné bohy provozováním takových praktik. Taková spiritualita 
vystavuje vaše duše zlým duchům, jejichž jedinou touhou je vaši duši zničit. 

Tito falešní andělé jsou démoni, převlečení za živoucí duchy světla, a zlákají vás uvěřit 
v nepravdy. Budou vás krmit každou lží o mé nebeské hierarchii, abyste předkládali všechny 
své potřeby Satanu a zlým duchům. Dělají všechno, aby brutálně jako divoká zvěř rozsápali 
vaše duše a pak vás zanechali prázdné a zbavené veškeré lásky. Když se oddáte takovému 
modlářství, dají vám zpočátku falešný pocit pokoje. Démoni jsou schopni dát takové síly, ale 



jen nakrátko. Neboť jakmile získají přístup k vaší duši, budou vás trýznit a podněcovat 
k démonickým činům. 

Já jsem vše, co bylo na Počátku, a jsem i Konec. Vše Mnou začíná a končí. Dáváte-li 
přednost falešným bohům přede Mnou, a děláte-li to ze své sobecké touhy hledat potěšení, 
moc a vládu nad svým osudem, jste vinni přestoupením Prvního přikázání. 

Beze Mne byste nemohli existovat. Beze Mne nemáte žádnou budoucnost. Bez mého Syna 
nemůžete přijít ke Mně. Odmítnutím mého jediného milovaného Syna, Ježíše Krista, pravého 
Mesiáše, odmítnete Mne. 

Poprvé byla světu dána Pravda, když se široce rozšířilo pohanství. Svět dostal Pravdu 
narozením mého Syna a generace se obracely. Nyní je Pravda znovu dávána světu, protože 
velké odpadlictví rdousí duše těch, kdo věří v mého Syna a v čase, kdy je pohanství znovu 
rozšířené. Právě tak, jak to bylo na počátku, kdy jsem byl odmítán nevděčnými lidmi, tak 
tomu bude i na konci, kdy srdce lidí zkamení a své duše dobrovolně odevzdají ďáblu. Potom 
svět, jak jej znáte, už nebude, protože nové nebe a nová země se spojí v jedno. Nakonec 
znovu zavládne pokoj a Já sjednotím ty, kteří si vybrali jít se Mnou. 

Váš milovaný Otec 
Bůh Nejvyšší 
 
1254. Matka Spásy: Víra je základ církve 
Středa, 29. října 2014 v 14:25 
 
Mé drahé dítě, kdykoliv se cítíte udolaní, bez odvahy a ustrašení kvůli strašným křivdám, 
kterých jste svědky, prosím, proste mě o moji mocnou ochranu. Přimluvím se za vás u svého 
Syna, aby vyslyšel vaši prosbu o pokoj a klid. Naplní vás potřebnými milostmi, abyste vytrvali 
a v duši si udrželi živý plamen Ducha Svatého. 

Usilujete-li dary Ducha Svatého a můj Syn odpoví na vaše volání, vaše víra v Něho bude 
velmi posílena. Jakmile se to stane, víra vám umožní více důvěřovat v jeho velké 
milosrdenství. Víra je základ církve, jímž dokáže zůstat silná. Víra vás zbavuje strachu 
a beznaděje. Přináší vám útěchu, pokoj a klid v bouřlivých časech. Dovolí vám vidět věci 
jasně, abyste se ochránili před pronásledováním, kterému budete muset čelit každý den. 

Ti, kteří se odevzdali Ježíši Kristu, budou muset vždy snášet bolest jeho utrpení. To je něco, 
co musíte přijmout, jdete-li v jeho šlépějích. Přijmete-li tento kříž, pak musíte předat své 
utrpení mému Synu pro záchranu duší těch, kteří by jinak nikdy nemohli vstoupit do 
království mého Syna. Vaše oběť, i když může být těžká, přináší velkou radost mému Synu, 
jenž pláče ve velkém žalu pro duše, které ztratí ve prospěch Zlého v Poslední den. 

Víra, naděje a důvěra v mého Syna zmírní vaše soužení a přinese vám pokoj a radost. 
Až obdržíte tato požehnání, poznáte, že jste překonali každou překážku, která vás odděluje 
od Boha. A proto musíte být vděční – ne smutní – protože království Boží bude vaše. 

Jděte, mé děti, v lásce sloužit mému Synu. 

Vaše milovaná Matka 
Matka Spásy 
 
1255. V tomto čase vylévám na své následovníky velké milosti 
Středa, 29. října 2014 v 15:00 
 



Má vroucně milovaná dcero, vylévám velké milosti na své následovníky v tomto čase, kdy je 
nejvíce potřebují. 

Milosti, které na vás vylévám, moji následovníci, zahrnují dar poznání a chápání vzájemných 
souvislostí, který vás uschopní vidět podvod, jenž ničí celý svět. Zanechám vám i dar 
odolnosti a vytrvalosti a tak povstanete proti mým nepřátelům a vytrváte v boji za přežití 
křesťanství. Dám vám také dar trpělivosti, abyste byli schopni stále mluvit Pravdu, až budete 
muset naslouchat falešnostem, pronášených těmi z mých následovníků, které moji nepřátelé 
uvedou v omyl. 

Nakonec vám dám dar lásky, a až vás naplním tímto darem, budete moci umenšit zlo svými 
slovy, skutky a jednáním. Láska ke Mně znamená, že budete milovat dokonce své nepřátele 
a tímto darem zničíte nenávist. 

Jděte, a přijměte mé dary. Vše, co musíte udělat, je říct Mi: 

"Ježíši, dej mi dary, které potřebuji, abych Ti zůstal věrný." 

Váš milovaný Ježíš 

1256. Matka Spásy: Přijměte kříž s důstojností. Nestěžujte si. 
Čtvrtek, 30. října 2014 v 17:30 
 
Mé drahé děti, když sloužíte mému Synu v tomto životě, je plný obtíží. Následovat Ho je 
svým způsobem jednoduchý úkol, ale nesete-li dar Ducha Svatého v duši, přivede na vás 
hněv Zlého a všech nepřátel mého Syna. To udělá vaši cestu po stezce Pravdy mimořádně 
těžkou. Při každé příležitosti se budou stavět proti vám, i kdybyste zůstali mlčenliví ve svém 
zbožňování mého Syna. 

Mnozí, kdo skutečně milují mého Syna, nemohou pochopit, proč jsou napadáni ostatními bez 
zřejmého důvodu. Nebo když jsou nepravdivě obviňováni z prohřešků. Je to kvůli tomu, že 
Duch Svatý je skutečná Boží přítomnost, a proto neujde pozornosti Zlého, který se nezastaví 
před ničím, aby vám způsobil smutek a bolest. On Zlý, se vám bude neúnavně vysmívat buď 
přímo, nebo skrze duše těch, které dokázal zamořit. 

Všechna tato vám nepochopitelná bolest bude pro vaši oddanost Ježíši Kristu. Stejně jako On 
snášel výsměch, opovržení a nenávist, tak ji také budou snášet ti, kdo Mu slouží. Když na 
této zemi trpíte v jeho jménu, najdete nakonec trvalý pokoj, lásku a radost v jeho království. 
Přijměte kříž s důstojností. Nestěžujte si. Nezapleťte se s těmi, kteří vám projevují nenávist, 
abyste si srdce nenaplnili stejným jedem. 

Nenávist plodí nenávist, jestli na ni odpovíte. Láska, která pochází od Boha, plodí lásku. 
Ukažte lásku svým nepřátelům, modlete se za ně, mějte s nimi soucit. Uděláte-li to, Satan 
bude proti vám bezmocný. 

Vaše milovaná Matka 
Matka Spásy 
 
1257. Ti, kdo se stavěli proti mému Prvnímu příchodu, odmítli přijmout Boží vůli 
Pátek, 31. října 2014 v 18:25 
 
Má vroucně milovaná dcero, má vůle je vytesána do kamene a všichni, kdo Mě opravdu 
milují, budou propleteni v Boží vůli Pána. Vzpírejte se proti mé vůli a nebudete moci se stát 
mými. Povstaňte proti Mně a Já vám nedovolím vstoupit do svého království, neboť jen ti, 
kteří v konečném odevzdání své svobodné vůle přijdou ke Mně, budou moci skutečně říct, 



že jsou moji. Nejste-li moji, jak mohu získat vaše nevděčné srdce? Vy, co mě proklínáte, 
pohrdáte těmi, kteří dodržují mé Slovo, nebo se pokoušíte zasahovat do mé svaté Boží vůle, 
budete vrženi do propasti, až bude vyčerpáno veškeré úsilí o vaši spásu. 

Když jsem se narodil, mnozí z mých nepřátel, jejichž duše byla zamořena zlými duchy, velmi 
ztěžovali život mé Matce. Ti, kteří ji pronásledovali během mého času na zemi, v mnoha 
případech netušili, proč vůči ní pociťovali takovou nenávist. Ale strpěla to pro mé jméno. 
Ti, co Mi vzdorovali při mém Prvním příchodu, odmítli přijmout Boží vůli, která je měla 
osvobodit od pout, jež jim kolem kotníků uzamkli démoni. 

Mnoho času své mise na zemi jsem strávil vyháněním zlých duchů z duší postižených, ale 
i poučováním těch, co neznali vůli Boží. Nyní, kdy se připravuji přijít znovu, má mise bude 
tentokrát ještě těžší. Vám, zatvrzelého srdce, kteří Mi odmítáte naslouchat, říkám toto: 
Pokud se Mi opravdu nezasvětíte životem modlitby a oddanosti, pouze svou vírou tuto cestu 
k věčnému životu nedokončíte. Nejste dostatečně požehnáni poznáním a chápáním 
souvislostí nebo znalostí mého Slova na to, abyste teď odmítali mé varování. Proč Mnou teď 
pohrdáte? Co myslíte, že vás učiní hodnými stát přede Mnou, až Mě budete prosit o věčný 
život? Říkám vám, že vaše zatvrzelost vás oslepuje vůči pravdě Božího zjevení, jehož jste 
svědky v těchto mých svatých poselstvích světu. 

Nevděčné duše, chybí vám vědění, které vám bylo velmi důkladně dáno v nejsvětější Bibli. 
Ze všech lekcí, kterým jste byli učeni, jste se nenaučili nic. Vaše pýcha a vaše honba za 
uspokojením svých přání Mě znechucuje. Vaše oči nedokáží vidět, a tak na Mne nebudete 
připraveni. Z každé pomluvy těch, kdo mluví Pravdu a obhajují mé svaté Slovo – navzdory 
vašemu odporu – se Mi budete muset zodpovídat. Vyzvu vás pak, abyste ospravedlnili svá 
slova, vaše skutky a jednání proti Mně. Nikdy nebudete moci říct, že jste pro Mne, když 
potíráte Mne – mé Slovo – dané vám z milosrdenství Boha, jenž se nikdy neunaví ve svém 
úsilí zachránit vaši duši. 

Pokud jste dostali dar soukromého zjevení, máte právo rozlišovat. Ale nemáte oprávnění 
soudit jiné, nebo je zraňovat, i když nepřicházejí ode Mne. Já, Ježíš Kristus, jsem dal vědět, 
že nikdo nemá právo soudit žádnou duši. Jestli Mi vzdorujete, a i když cítíte rozhořčení vůči 
falešným prorokům, budu vás soudit a potrestám vás tak, jako jste vy potrestali ty, které jste 
nenáviděli. Nemůžete někoho nenávidět v mém jménu. Nenávidíte-li jiného člověka, pak to 
činíte ve jménu Satana. Smyji vaši vinu, jen když přijdete ke Mně a poprosíte Mne, abych vás 
zbavil takového hříchu. Ale mnoho z vás to nikdy neudělá, neboť jste sebe postavili nade 
Mne, a za to budete trpět. Ať nikdo z vás neprohlásí jinou duši, že je od Zlého, neboť on, 
Satan, má potěšení z těch, co jsou vinni tím, že udělali takovou chybu. Ani jeden z vás není 
tak čistý od hříchu, aby mohl vyslovit takový soud. 

Ten, kdo je ode Mne a skutečně Mě zná, by nikdy nebičoval jiného v mém jménu. 

Váš Ježíš 

1258. Nic nemůže vzniknout z ničeho 
Sobota, 1. listopadu 2014 v 13:35 
 
Má vroucně milovaná dcero, dávejte si pozor na ty, kdo popírají božství mého Otce. On, 
a jen On stvořil svět – vše pochází od Něho. Nic nemůže vzniknout z ničeho. Vše, co je 
a bude, pochází od mého Otce. 

Slovo nelze zrušit, a i kdyby ano, nepřijměte nic, co odporuje Pravdě. Žijete v době, kdy 
všechny zřejmé důkazy Boží existence a všeho, co stvořil, budou popřeny. Vše, co je Mu 
drahé, bude zničeno. Vše stvořené bude na kusy rozerváno těmi, kteří Ho popírají. Život, 



který z Něj pochází, je ničen a Pravda, kterou dal svým dětem svou svatou Knihou, 
obsahující Starý a Nový Zákon, je nyní zpochybňována. Mnoho z toho, co říká Slovo, bude 
brzy považováno za nepravdivé. 

Jak málo milujete Toho, kdo je váš Věčný Otec, a jak málo si ceníte svého vlastního osudu, 
neboť cesta, kterou jste si zvolili je pečlivě vybrána, aby odpovídala vaší aroganci a vašemu 
sebeuspokojení. Člověk, posedlý svým vlastním intelektem, věděním a marnivostí, se bude 
stále pokoušet najít cestu k Bohu, ale svým vlastním způsobem. To ho přivede na scestí 
a skončí životem ve lži. Budete-li bloudit takovým životem při hledání smyslu vaší existence, 
nikdy jej nenajdete, pokud nepřijmete Pravdu stvoření. 

Bůh, můj Věčný Otec, vás stvořil. Dokud to nepřijmete, budete pokračovat ve zbožňování 
falešných bohů a vaše pohanství vás v beznaději přivede na kolena. Přišel čas, kdy přijmete 
cokoliv, co dokazuje, že můj Otec neexistuje. 

Byla vám dána Pravda. Přijměte ji. Nechejte Mě vést vás za ruku k svému Otci, abych vám 
mohl přinést věčnou spásu. Cokoliv jiného než Pravda vás zavede na cestu do pekla. 

Váš Ježíš 

1259. Přijdu v čase, kdy to budete nejméně očekávat 
Neděle, 2. listopadu 2014 v 17:20 
 
Má vroucně milovaná dcero, přeji si, abyste všichni, moji drazí následovníci, věřili všemu, 
co jsem vás učil a všemu, co vám říkám nyní, neboť všechny mé plány jsou ve shodě s vůlí 
mého Věčného Otce. Nemějte nikdy žádný strach z budoucnosti, neboť vše je v jeho svatých 
rukou. 

Věřte a najdete pokoj. Můj plán bude konečně uskutečněn a veškeré utrpení bude 
přemoženo a každé zlo odstraněno. Je čas přijmout Pravdu, i když může být děsivá. Vložíte-li 
veškerou svou důvěru ve Mne, ulehčím vašemu břemeni a mé milosti vás naplní mou láskou, 
která vám v těchto trýznivých časech přinese velkou útěchu. 

Přijdu v čase, kdy to budete nejméně očekávat a do té doby se musíte neustále modlit za ty, 
kteří Mě neznají, stejně jako za ty, kdo Mě znají, ale odmítají uznat, kdo Já jsem. 

Budu na vás stále vylévat dar Ducha Utěšitele, abych zajistil, že se Mi neztratíte. Každý dar 
bude udělen těm, kdo Mě milují s pokorným a kajícným srdcem. Má láska však nedosáhne 
k těm duším, které si Mě zvolily uctívat za svých vlastních chybných podmínek. Nedotkne se 
ani srdce svéhlavých duší, které věří, že Mě znají, ale jejichž pýcha je oslepuje vůči Pravdě, 
která jim byla dána od počátku. 

Pravda pochází od Boha. Pravda přetrvá až do konce času. Pravda bude brzy odhalena ve 
své úplnosti, a pak pronikne srdcem těch, kteří odmítají zásah mé ruky. Potom má armáda 
společně povstane v Boží slávě, aby hlásala pravé Slovo Boží až do Posledního dne. Vezmou 
s sebou duše pohanů, kteří pochopí, že je jen jeden Bůh. Nebudou to pohané, kteří Mě 
nepřijmou. Místo nich to budou duše křesťanů, jimž byla dána Pravda, ale kteří upadnou do 
vážného omylu. Pro tyto křesťanské duše se soužím nejvíce, a proto vás prosím, abyste se 
za ně modlili každou hodinu dne. 

Váš milovaný Ježíš 

1260. Eutanazie je odporný čin v mých očích 
Pondělí, 3. listopadu 2014 v 23:50 
 



Má vroucně milovaná dcero, eutanazie je smrtelný hřích a nemůže být odpuštěn. Ten, kdo 
pomáhá, usnadňuje nebo rozhoduje odebrat svůj život z jakéhokoliv důvodu, páchá strašný 
hřích v Božích očích. 

Vzít život, a pak prohlašovat, že záměrně plánovaná smrt jakékoliv osoby je dobrá věc, je 
jeden z největších hříchů ze všech. Hřích eutanazie je mezi mnoha pečlivě plánovanými činy 
proti Bohu, které jsou v tomto čase záměrně předkládány světu, aby lidi podněcovaly proti 
Bohu hřešit. Nemylte se, eutanazie je odporný čin v mých očích a nese s sebou vážné 
následky pro ty, kdo se účastní na tomto úkonu. 

Je smrtelným hříchem zabít jakoukoliv duši, a to zahrnuje duše od chvíle jejich početí, až po 
ty, které žijí své poslední měsíce na zemi. Nic nemůže ospravedlnit odebrání lidského života, 
když je to provedeno s plným vědomím, že v daném čase nastane smrt. Smrt způsobená jiné 
žijící duši popírá existenci Boha. Pokud ti, kdo jsou vinni tímto činem, přijímají existenci Boha, 
pak provedením takového činu porušují 5. Přikázání. 

V tomto čase existuje plán k povzbuzení miliónů zkrátit život člověka – života těla i života 
duše. Stanete-li se ochotným účastníkem činu, jenž poskvrňuje posvátnost lidského života, 
nebudete mít život – věčný život – a spása nemůže být, ani nebude vaše. 

Váš Ježíš 

1261. Jakmile do církve vstoupí zmatek, vyvolá spory. Vězte, že to nepochází od 
Boha. 
Úterý, 4. listopadu 2014 v 16:33 
 
Má vroucně milovaná dcero, Kniha Zjevení se otevřela a každá vrstva bude světu odhalena. 
Všechny církve na zemi, uctívající Boha, vnitřně usilují udržet si víru v Boha. Každá církev 
byla napadena a zevnitř zostuzena těmi, kteří v ní páchají strašné hříchy a své jednání potom 
omlouvají tím, že je prohlašují za Boží vůli. Ani jedna církev, hájící Boží vůli, nezůstala 
nedotčena tam, kde se uchytila bezbožnost a kde bude Pravda za všemožných výmluv 
nahrazena k popření Boha v celé jeho slávě. 

Jakmile do církve vstoupí zmatek, vyvolá spory. Vězte, že to nepochází od Boha. Jakmile jsou 
zavedeny různé výklady Pravdy, je cesta, vedoucí k mému Nebeskému Otci, poseta rychle se 
množícím plevelem. Až se to stane, povede to ke zcela neschůdné, bahnité cestě. Cesta 
k mému nebeskému království byla lidem oznámena. Je to jednoduchá stezka zbavená všech 
překážek, jakmile jí půjdete s důvěrou v srdci. Moji nepřátelé budou stále zkoušet bránit vám 
v cestě a dáte-li na jejich posměch, na jejich lži a umožníte pochybnostem zamlžit váš 
úsudek, stane se vám tato cesta obtížnou a křivolakou. 

Boží Slovo zůstává i nyní tím, čím vždy bylo a Desatero přikázání je jasné – nikdy se 
nezmění. Cestou k Bohu je držet se pevně toho, co On učil. Bůh nedělá ústupky, ani nestrpí 
jakýkoliv pokus lidí Pravdu změnit.  Věříte-li v Boha, budete následovat jeho Přikázání, 
přijmete Slovo, jak je obsaženo v Bibli svaté a setrváte na pravé cestě do jeho království. 
Požehnaný je člověk, který je spravedlivý, neboť pro svou pokornou poslušnost Bohu obdrží 
klíče od ráje. 

Kdokoliv, pokoušející se vás přemluvit k přijetí čehokoliv, jen ne Pravdy, je nedůvěryhodný. 
Důvěřujte pouze Bohu a nebudete nikdy v pokušení odchýlit se od jeho Slova, neboť 
podlehnete-li tomuto nátlaku, budete pro Mne ztraceni. 

Váš milovaný Ježíš 



1262. Bůh Otec: Každý z vás ať si je vědom mé spravedlnosti 
Středa, 5. listopadu 2014 v 13:30 
 
Má vroucně milovaná dcero, milujte Mě a vězte, že Já miluji a hýčkám všechny své děti. 
Avšak vězte také, že mé spravedlnosti byste se měli obávat. Každý z vás ať si je vědom mé 
spravedlnosti, neboť bude uvolněna jako strašlivá smršť a smete duše těch, kdo odmítnou 
mé milosrdenství. 

Můj hněv je mnohým neznámý, ale vězte toto: Rouhá-li se člověk, který Mě zná, Duchu 
Svatému, nikdy mu neodpustím. Nic na tom nejde, ani nepůjde změnit, neboť takový člověk 
si vybral svůj vlastní osud a zde nemůže být smíření. Pokud jde o člověka, který předstoupí 
přede Mne a ospravedlňuje odnětí života, pak vězte, že jeho vlastní život bude Mnou odňat. 
Zaprodá-li člověk svou duši Satanovi, nemohu ji vzít zpět, neboť se tím stane jedno se Zlým. 
Když člověk, hovořící jménem mého Syna, Ježíše Krista, ničí duše těch, co patří Mně, bude 
Mnou navěky zavržen. Obávejte se teď mého hněvu, neboť potrestám každou duši, která 
až do konce bude vzdorovat mé vůli. 

Nemějte žádný strach z Druhého příchodu mého Syna, neboť je to dar. A nebojte se ani 
žádného utrpení, které můžete snášet před tímto dnem, neboť bude trvat jen krátce. 
Strachujte se jen o duše těch, které nemohu zachránit a které ani vůbec nebudou toužit po 
své spáse. Jsou to duše, které vědí, že Já existuji, ale které daly přednost mému nepříteli 
přede Mnou. 

Zasáhnu mnoha způsoby k záchraně těch, kteří Mě vůbec neznají. Svléknu donaha duše 
těch, kteří vzdorují každému zákonu, který jsem stanovil a budou snášet bolest pekla a 
očistce na této zemi. Tím budou očištěny a budou Mi vděční, že jsem jim nyní projevil toto 
milosrdenství. Je daleko lepší přetrpět to nyní, než trpět navěky ve spojení se Zlým. Nesmíte 
nikdy zpochybňovat mé cesty, protože vše, co činím, je pro dobro mých dětí, aby mohly být 
se Mnou v životě věčné slávy. 

Můj trest, který musí být na lidstvo uvržen, Mě bolí. Láme Mi to srdce, ale je to nezbytné. 
Všechna tato bolest bude zapomenuta a světlo zničí temnotu. Temnota už nebude vrhat 
své strašné kletby na mé děti. Říkám vám to, protože jste ďáblovým podvodem vedeni do 
strašné temnoty. Kdybych vás neinformoval o následcích, neměli byste žádnou budoucnost 
v mém ráji. 

Jak rychle byla zapomenuta každá vzpomínka na má Přikázání. Jak rychle člověk odpadá 
z milosti, když selhává v dodržování mého Slova. 

Váš milovaný Otec 
Bůh Nejvyšší 
 
1263. Neznají Boha ti, co věří, že neztrestá bezbožné 
Čtvrtek, 6. listopadu 2014 v 17:40 

 
Má vroucně milovaná dcero, pro mého Věčného Otce přišel čas smazat z povrchu země 
poskvrnu, která vrhá temnotu na duše lidí. Potrestá zlé a vezme do své svaté náruče ty, kteří 
dodržují svaté Slovo Boha. Jeho andělé vyrazí vpřed jako vzedmutá bouřlivá vlna a velkými 
kosami odetnou kořeny choroby, která pustoší duše lidí, aby se svět mohl stát znovu čistým. 

Obávejte se hněvu Boha, protože je-li dohnán k takové zuřivosti, budou se lidé třást strachy. 
Neznají Boha ti, co věří, že neztrestá bezbožné. Jejich hlasy, hlučné a pyšné, plní zemi 
falšemi; a ti, kdo se sami považují za hodné velké přízně v očích mého Otce, ale kteří 



proklínají mírné v mém lidu, budou vytrháni z půdy a budou čelit největšímu trestu, jaký byl 
od velké potopy na lidstvo vylit. 

Boží andělé sestoupí a s kosou v pravé ruce oddělí zrno od plev. Ti, kdo proklínají Boha, 
budou umlčeni, i ti, kdo špiní Syna člověka, budou umlčeni, ti kdo znesvěcují jeho Tělo, 
budou bloudit ve zmatku, ztracení a zmatení, před tím, než budou uvrženi do pustiny. 

Boží láska nebyla opětována a jeho milosrdenství bylo již odmítnuto. Nevděčné duše, s očima 
pevně upnutýma na vlastní potěšení – a jejich odhodlání jednat v přímém rozporu s vůlí Pána 
– pocítí bolest Božího trestu. Jako stěna blesků se vylije tento trest, jako velká bouře bude 
velké vzedmutí země pocítěno ve všech částech světa. 

Ti, kdo znají Pravdu, nebudou mít strach, neboť budou ochotnými svědky slibů, které ve 
vztahu k přicházejícímu Velkému soužení jsou zapsány ve svatém Písmu. Ti, kdo vyloučili 
Boha ze svého života – jakoby odřízli nějaký úd od svého vlastního těla – si neuvědomí 
následky proklínání Boha dřív, než bude příliš pozdě. 

Vy, kteří jste Mě zradili, budete trpět nejvíce. Vy, kteří jste házeli kameny na ostatní, v 
chybné víře, že Mě zastupujete, nebudete mít nikoho, k němuž byste se mohli obrátit. Neboť 
kdekoliv se budete pokoušet skrýt, budete nalezeni nazí, a nebude, čím byste zakryli svou 
hanbu. Říkám vám to, neboť trpělivost mého Otce je vyčerpána a na bitevním poli se objeví 
dvě armády – ti, kdo jsou pro Mne, a ti, kdo jsou proti Mně. 

Modlete se o Boží milosrdenství. A vy, kteří bičujete mé Tělo, vězte toto: Věřte si, že mohu 
být vyhnán ze svého domu, ale z vaší strany by to byl těžký omyl. 

Pryč ode Mne, neboť Mi nepatříte. Vaše bezbožnost bude vaším pádem a skrze věrnost 
Zlému jste se sami odťali od mého nádherného království. 

Váš Ježíš 

1264. Matka Spásy: Kniha Pravdy je obsažena ve veřejném zjevení 
Sobota, 8. listopadu 2014 v 17:05 
 
Mé drahé dítě, dnes je zvláštní den, protože nebe oslavuje mé první poselství, které jsi 
dostala jako Boží posel. Dnes přicházím, abych vám přinesla zprávu, že díky této misi se 
mnoho miliónů lidí obrátí. 

Dala jsem světu Mesiáše, jako vyvolená, pokorná služebnice Pána. Byla mi dána velmi 
zvláštní úloha v jeho plánu na záchranu všech jeho dětí a dnes, ve své úloze Matky Spásy, 
volám ke všem jeho dětem. 

Nesmíte nikdy odmítat pokusy Boha přinést vám Pravdu. On, můj Věčný Otec, miluje 
každého a tato mise byla předpověděna. On přináší světu tajemství, obsažená v proroctvích 
daných Danielovi, a pak jeho vyvolenému učedníkovi Janu Evangelistovi. Kniha Pravdy je 
obsažena ve veřejném zjevení a je důležité, abyste neodmítali tuto svatou Knihu. 

Mnoho lidí se již obrátilo skrze tato poselství a díky této misi bude většině lidstva projeveno 
milosrdenství Boha. Neodmítejte jeho šlechetnost, neboť jeho největší touhou je shromáždit 
lidské pokolení v novém, přicházejícím světě. 

Když můj Syn byl vzkříšen z mrtvých, bylo to poselství světu. Ti, kdo Mu zůstávají věrni, 
budou vzkříšeni jako můj Syn, v těle i duši, v Poslední den. Nikdo, kdo prosí o jeho 
milosrdenství, nebude opuštěn. Žel ti, kteří Bohu vzdorují ve své tvrdohlavosti a nenávisti, 
mohou překážet v jeho úsilí sjednotit všechny své děti. 



Buďte vděční za Boží milosrdenství. Buďte vděční za modlitby modlitební kampaně, neboť 
s sebou přinášejí velké požehnání. Prosím, abyste dovolili mně, své milované Matce, naplnit 
vám srdce radostí. Musíte dovolit pocitu štěstí, který může přijít jen jako dar od Boha, 
zaplavit vaše duše poznáním toho, co má přijít. Můj Syn si přijde brzy vyžádat království, 
které Mu patří. Až se nové království vynoří z doutnajícího popela, přinese každému, úplně 
všem, velkou radost a štěstí. Neboť tehdy dorazíte domů do laskavé náruče Krále, Mesiáše, 
který pro vaši spásu vykonal velkou oběť. 

Prosím, přijměte tento dar. Nenechejte se vzdálit od Pravdy dušemi, jejichž srdce je zanícené 
nenávistí. Bez Pravdy nemůže být život. 

Jděte, mé drahé děti, a proste mě, abych vás vždy chránila, neboť provázet vás na obtížné 
cestě k trůnu mého drahého Syna, Ježíše Krista, je moje poslání. 

Vaše Matka 
Matka Spásy 
 
1265. Díky této misi zachráním 5 miliard duší 
Neděle, 9. listopadu 2014 v 15:20 
 
Má vroucně milovaná dcero, vše, co jsem kdy chtěl učinit, bylo zachránit duše Božích dětí. 
Vše, po čem toužil můj Věčný Otec, bylo, aby Ho jeho děti milovaly tak, jako On miluje je. 

I když jeho prvorození odmítli jeho lásku, můj milovaný Otec připravil svých Deset přikázání, 
aby lidem umožnil žít podle jeho pravidel. Touhou člověka musí být stále sloužit svému Pánu 
a to projevy lásky svým bratřím a sestrám. Zachováváním Božích zákonů Mu zůstane věrný 
a bude Mu bližším. Ale odmítáním Desatera přikázání zvětšuje odstup mezi sebou a Bohem. 

Má poslední mise – dát člověku ovoce jeho spásy, přinesla mnoho darů. Teď si přeji, aby se 
ode dneška každý den modlil každý z vás modlitbu (33) modlitební kampaně a měl u sebe 
kopii Pečeti živého Boha. Mnozí, kteří o této misi nemusí vědět, mohou také být pod 
ochranou Pečetě, budete-li se za ně tuto modlitbu modlit. 

Všechny Boží děti, které mají Pečeť živého Boha, budou imunní vůči nesnázím, které přijdou, 
jak se bude Velké soužení rozvíjet. Prosím vás, abyste to udělali dnes, neboť vám slibuji 
velkou ochranu před pronásledovateli křesťanské víry a před zvraty, kterých budete svědky 
ve všech koutech země. Prosím vás, nenechejte si trápit srdce žádným strachem. Přestože ze 
svého milosrdenství toužím zachránit celý svět, prohlašuji nyní, že díky této misi zachráním 
pět miliard duší. Oznamuji, že je to jedna z největších milostí, kterou jsem odkázal Božím 
dětem během celé historie světa. 

Vězte také, že zkrátím utrpení, které lidstvu způsobí šelma, takové je moje milosrdenství. Ale 
nejprve uvidíte Boží trest, protože byl předpověděn, a je nevyhnutelnou součástí konečné 
očisty člověka. 

Důvěřujte  Mi. Dodejte si odvahy a nikdy se nebojte zla a bezbožnosti, které brzy uvidíte. 
Věříte-li ve Mne, nechejte radostí naplnit své duše. Zachráním všechny, pro něž snažně 
poprosíte o mé milosrdenství modlitbou mých modliteb modlitební kampaně. Jediný hřích, 
který nemůže být odpuštěn, je věčný hřích rouhání se Duchu Svatému. 

Dnešek je dnem, kdy slavnostně slibuji přinést lidstvu lásku, pokoj a radost mého království 
záchranou pěti miliard duší. 



Miluji a hýčkám vás všechny. Není nic, co bych pro vás neudělal, je-li to Boží vůle. Vše, co 
musíte dělat, je Mě prosit. 

Váš Ježíš 

1266. Váš život na zemi je zkouškou vaší lásky ke Mně 
Středa, 12. listopadu 2014 v 23:45 
 
Má vroucně milovaná dcero, pro lidi je zcela přirozené obávat se neznámého, a proto se bojí 
smrti. Smrt je jednou z nejděsivějších věcí v mysli lidí, neboť mnozí jsou slepí k mému slibu 
věčného života. Kdyby zahlédli mé nádherné království, pak by smrt nad nimi neměla žádnou 
moc. 

Přivítám všechny duše v mém království. Nerezervuji místo jen pro svaté a vyvolené, ačkoliv 
je pro ně v mém království zvláštní místo. Vítám všechny hříšníky, včetně těch, kteří spáchali 
strašné hříchy, neboť Já jsem především Bůh velké lásky. Přivítám každého, kdo ke Mně volá 
pro smíření a s výčitkami svědomí. Jakmile se to stane před bodem smrti, všechny duše 
přivítám a sevřu v náruči. 

Jedinou překážkou mezi duší člověka a mým královstvím je hřích pýchy. Pyšný člověk, 
třebaže se za svůj hřích stydí, se jej bude vždy snažit nějak ospravedlnit. Tomu říkám: 
Zlo zlem nenapravíš. Pyšný člověk promarní příliš mnoho času zvažováním, zdali potřebuje 
být Mnou vykoupen. Ale smrt může přijít v jediném okamžiku, a když je nejméně očekávána. 
Člověk, jenž je prostý pýchy, padne přede Mnou a bude Mne prosit, abych mu odpustil, 
a bude povýšen. 

Nebojte se smrti, neboť jsou to dveře vedoucí do mého království. Vše, o co prosím, je, 
abyste se připravili na tento den tím, že budete žít život, jak jsem vás učil. Nechci po vás, 
abyste skončili se svými každodenními povinnostmi. Máte povinnost k druhým, nesmíte nikdy 
mít pocit, že se musíte izolovat od svých milovaných, následujete-li Mne. Přeji si, abyste 
milovali své rodiny a své přátele a poskytli jim čas, který potřebují, aby se zajistilo, že láska 
jednoho k druhému bude otevřeně projevena. Milujte každého, jako Já miluji vás. Děláte to 
svým chováním k lidem; časem stráveným soužitím v harmonii s ostatními; v tom, co o nich 
říkáte druhým, a jak pomáháte těm, kteří si sami pomoci nemohou. Váš život na zemi je 
zkouškou vaší lásky ke Mně. Svou lásku ke Mně předvádíte láskou, kterou projevujete 
druhým, včetně těch, kteří vás proklínají. 

Je důležité, abyste se Mnou pořád denně rozmlouvali, byť by to bylo jen několik minut. 
Během této chvilky vám požehnám. Prosím, nikdy nedovolte strachu z nového světa pobízet 
vás k opuštění těch, kdo jsou vám blízcí. Musíte se soustředit na Mne, a když to uděláte, 
najdete pokoj. Pak musíte předat tento dar pokoje vašim milovaným. Přesto vězte, že budete 
trpět kvůli vaší lásce ke Mně a zakusíte nenávist od druhých. Abyste se pozvedli nad tuto 
nenávist, musíte reagovat vždy jen s láskou.  

Přináším vám svobodu od pout smrti, a ta nebude mít nad vámi moc. Kvůli mému vzkříšení 
budete uzdraveni, v dokonalém těle a duši v mém novém království. Čeho se bát, když vám 
přináším dar věčného života? 

Váš milovaný Ježíš 

1267. Byl jsem považován za bezbožného člověka a falešného proroka, a proto 
Mě bičovali 
Čtvrtek, 13. listopadu 2014 v 11:10 
 



Má vroucně milovaná dcero, dnes vám odhaluji jedno z největších tajemství konce časů. 

Sled událostí, vedoucích k Poslednímu dni, je podobný mému ukřižování, ve kterém se bude 
každá fáze opakovat, až do Posledního dne, kdy přijdu znovu zachránit svět. 

Když jsem byl v Getsemanské zahradě, byl jsem odloučený, sám, a zdrcený žalem, protože 
jen velmi málo lidí věřilo, že říkám Pravdu. Láska k mému Otci Mě posilovala, láska k lidstvu 
ale znamenala, že utrpení, které jsem snášel v Satanových rukou, včetně duševní a tělesné 
trýzně, jsem přijal, byť s obrovským úsilím. 

Jak jen jsem trpěl v té zahradě. Jak jsem prosil svého Otce o úlevu. Jak jsem byl zdrcen, 
když Mi Zlý předváděl, jak svět skončí. Dobíral si Mě, smál se Mi, plival na Mne a posmíval 
se Mi, když Mi ukazoval duše mých nepřátel, kteří jednoho dne světu řeknou, že slouží mé 
církvi. Bylo to, jakoby Mi ukazoval mé milované apoštoly, jak Mě odsuzují, a pak se zavazují 
věrností Satanovi. Ukázal Mi duše věrných, jejichž hlasy budou považovány za hlasy 
radikálních fanatických stoupenců, a kteří budou obviněni ze strašných zločinů. Viděl jsem ty, 
kdo říkali, že Mě zastupují, pronásledovat proroky a vizionáře, stejně jako ty, kteří usilovali 
o jejich zničení. Musel jsem snášet velkou temnotu, když jsem viděl svět, který jsem kdysi 
obýval, stát se nejen slepým, pokud jde o to, kdo Já jsem, ale kterému nikdy o Mně neřekli. 

Shodili Mne na zem, tvář Mi tiskli k zemi, kopali Mě, bičovali a Satan mi strhl oděv. Týral Mě 
až za hranice schopnosti a extrémní odolnost lidského těla. Přes to všechno jsem byl posílen 
dále čelit nevyhnutelnému ukřižování, kterého jsem se děsil. Moje láska k člověku ale 
přemohla můj lidský strach. 

I moji svatí služebníci, kteří Mě odmítnou odsoudit, budou trpět podobnou osamělostí. 
Budou zostouzeni a odvrženi. Jejich izolace nebude odsouzena mou církví, kvůli strachu v ní. 

Když jsem byl bičován, radovali se ti, kteří vykonávali nejkrutější a odporné činy na mém 
těle. Byl jsem považován za bezbožného člověka a falešného proroka, proto Mě bičovali. 
Vychloubali se svou svatostí, svou počestností a svou znalostí svatého Písma, zatímco haněli 
mé tělo. Nedokázali přijmout proroctví, že jejich Mesiáš přijde, aby je zachránil. Ti, kdo 
budou hlásat můj Druhý příchod, budou snášet stejné zacházení. 

Když Mě svlékli donaha, chtěli Mě ještě více ponížit, a tak Mě oblékli do rudého hadru, který 
Mě sotva pokrýval, aby dále znesvětili mé tělo. Ale když vrazili trny jako jehly do mé hlavy, 
prohlásili, že Syn člověka je podvodník, a proto není hoden přijetí. Vyrazili Mi oko z důlku, 
ale bolest byla zanedbatelná ve srovnání s jejich prohlášením, že jsem nebyl přijat jako 
Spasitel Božích dětí. 

Všechno to se má znovu zopakovat, až Já, Ježíš Kristus, budu jako hlava své církve odhozen 
a má koruna Mi bude vzata. Falešný vůdce, antikrist, Mě nahradí jako hlavu mé církve a na 
rozdíl od obětního beránka, bude nosit třpytící se zlatou korunu. Za touto fasádou bude vězet 
shnilé jádro a spolu se lžemi, falešností, rouháním a kacířstvím, které budou vycházet 
z jeho úst, vše bude podáváno, jakoby to byl med, vylévající se z včelího úlu. Nedělejte 
si iluze, šelma bude mít pěkný zevnějšek, uklidňující hlas a skvělé chování. Bude pohledná 
a přitažlivá, ale z jejích úst se bude vylévat jed, který otráví vaši duši. 

Když jsem nesl svůj kříž, nemohl jsem jej nést sám. Byl tak těžký, že jsem mohl udělat 
jen jeden krok po chvíli, a jít jen velmi pomalu. Mé tělo bylo na mnoha místech roztrháno 
a kvůli ztrátě krve jsem byl tak zesláblý, že jsem mnohokrát omdlel. Na jedno oko jsem byl 
slepý a trny na mé hlavě způsobovaly, že krev, která se Mi vylévala z ran, musela být stále 
utírána těmi, co šli vedle Mne. Jinak bych nikdy nebyl schopen udělat další krok vpřed. 



Totéž bude platit i pro mou zbylou církev, poslední skupinu mého Těla. Půjdou, stejně jako 
Já, s těžkým křížem, ale navzdory bolesti, týrání, utrpení a krveprolití, vydrží až do konce. 
Neboť má vzácná Krev bude proudit na jejich duše současně s mým vlastním žalem – mým 
vlastním ukřižováním. A v den, kdy se už nebudou udržovat každodenní oběti mše, má 
přítomnost vyhasne. Až ten den přijde, kdy mé Tělo – má církev na zemi – bude konečně 
vypleněna, ukřižována a znesvěcena, vše se navždy změní. 

Bude to mé Tělo, moje církev, stále ještě živoucí ve světě, která udrží život. Ale až bude 
zničena, život, jak jej znáte, skončí. Až má církev bude zrazena, obětována a odhozena, 
stejně jako mé ukřižování, bude to znamení konce času. 

Váš Ježíš 

1268. Jediným cílem soukromého zjevení je zachraňovat duše 
Čtvrtek, 13. listopadu 2014 v 23:20 
 
Má vroucně milovaná dcero, soukromými zjeveními dal Bůh svým dětem lepší porozumění 
toho, co je obsaženo v Písmu svatém. Rozhodne-li Bůh dát svým dětem dary navíc, pak je 
to jeho výsada. Nebýt takových darů jako svatý růženec, pak by duše byly pro Něj ztraceny. 

Vy, moji milovaní následovníci, musíte pochopit, že jediným cílem soukromých sdělení je 
zachraňovat duše obrácením. Modlitby jsou vždy částí soukromého zjevení a vy pak víte, že 
pocházejí z nebe. 

Nemusíte Mi nyní naslouchat, neboť vše, co Bůh chtěl, abyste věděli, je obsaženo 
v nejsvětějších evangeliích. Žel, velmi málo mých následovníků porozumělo lekcím v nich 
obsažených. Pravdu obsahují oba, Starý i Nový Zákon. Bylo vždy Božím přáním zasahovat 
ve světě zjevením Pravdy vybraným duším, jako prostředkem, jenž přispívá k lepšímu 
porozumění tomu, co je třeba k záchraně vaší duše. Jsou také varovným prostředkem pro 
své děti, jsou-li sváděny na scestí jeho nepřáteli. 

Kniha mého Otce obsahuje Pravdu a nesmí být  nikdy doplňována, nebo opravována. Ani 
nesmí být nijak upravována. Nyní je mou povinností vyhlásit obsah Knihy Zjevení, abych vám 
pomohl pochopit, že každé v ní obsažené proroctví se uskuteční, neboť tak bylo Slovo dáno. 

Obsah této Knihy dělá čtení obtížným, protože předpovídá poslední zradu na Mně, Ježíši 
Kristu, těmi, kdo tvrdí, že vládnou mé církvi. Nechť je Pravda slyšet, neboť je napsána 
Bohem a co je napsáno Jím, je posvátné 

Váš Ježíš 

1269. Pohané, vyhýbající se Pravdě, vstoupí do mého domu 
Sobota, 15. listopadu 2014 v 10:22 
 
Má vroucně milovaná dcero, nechť je známo, že každý, kdo odmítá Knihu Zjevení, popírá  
Slovo Boží. Je v ní obsažena Pravda, a pokud by z ní někdo něco odebral, popřel by 
předpověděná proroctví, a pokud něco jakkoliv přidal, bude uvržen do pustiny. 

Pravda vede ke spáse a cesta k Novému ráji vede ke Mně. Pouze skrze Mne, Ježíše Krista, 
Syna člověka, bude spása dána lidem. Já jsem Cesta a Světlo. Pouze skrze Mne a vaše přijetí 
toho, kdo Já jsem, budete moci uvidět Světlo Boha. Není jiné cesty. Jděte po jakékoliv jiné 
stezce, kterou jste si vybrali, ale žádná vás nedovede k Bohu. 

Jste-li pro Mne, musíte ctít svého bratra a svou sestru láskou, dobrosrdečností a trpělivostí. 
Nesmíte soudit jiné kvůli jejich náboženské víře. Musíte je milovat tak, jako Já miluji vás. 



To neznamená, že byste měli přijmout jejich víru, nebo projevit jí posvátnou úctu, neboť 
uděláte-li to, pak popřete Mne. Nemůžete sloužit dvěma pánům. Nesmíte Mě nikdy urazit 
tím, že projevíte věrnost falešným bohů, jimž jste dali přednost přede Mnou. 

V den, kdy vzdáte poctu falešným bohům pod mou střechou, vtrhnu do svého chrámu 
a zničím všechno v něm. Jak vlažná je víra některých mých služebníků, snažících se učinit 
na lidi dojem a hledajících obdiv. Jak málo úcty se Mi projevuje v mém vlastním domě, kdy 
všechno, co jsem vám dal, je s lhostejností odhozeno stranou, až nakonec v mé církvi ze 
Mne nezbude nic. 

Vy, moji milovaní následovníci a posvěcení služebníci, kteří zůstáváte Slovu věrni, budete 
mít těžké břímě. Budete muset trpět bolestí a ponížením, až budete svědky svatokrádeží, 
kacířství a okultních praktik. I když mnoho z těchto znesvěcení mého posvátného Těla bude 
šikovně skryto, ti s opravdovou schopností rozlišení, budou ohromeni, ale budou bezmocní, 
až se tyto věci stanou. Takový to bude podvod, že to bude znít z každé škvíry a bylo by třeba 
armády dvou tisíc mužů na zastavení těchto podvodníků v díle zkázy. 

Tito podvodníci jsou vedeni těmi, kdo nepocházejí ode Mne. Pronikli do mého Těla lstí 
a trvalo jim dlouho, než se nakonec zcela zmocnili mé církve. Jejich činnost, i to, co jsou zač, 
brzy prokouknou ti, co jsou požehnaní darem Ducha Svatého. 

Pohané, vyhýbající se Pravdě, vstoupí do mého domu, kde budou přivítáni s otevřenou 
náručí. Bude vám řečeno, že musíte projevovat lásku všem Božím dětem, aby udrželi zticha 
ty, kdo by jim mohli odporovat. Velmi málo lidí bude bránit Mě, Ježíše Krista, a ti, kdo se 
odváží protestovat proti těmto rouhačským obřadům, které budou pořádány na těch samých 
oltářích, používaných k přechovávání mé nejsvětější eucharistie, budou umlčeni. 

Moji nepřátelé sice mohou ovládnout můj dům, ale ne mou církev, protože moji církev tvoří  
všichni křesťané po celém světě. Věřící, sestávající z těch, kdo odmítnou popřít Slovo Boží 
a kteří nikdy nepřijmou jakékoliv zasahování do svatého Božího Slova, zachovají mou církev 
na zemi. Nic ji nepřemůže. 

Váš Ježíš 

1270. Matka Spásy: Když o nic neprosíte, jak vám potom může můj Syn pomáhat? 
Neděle, 16. listopadu 2014 v 14:20 
 
Mé drahé děti, v časech smutku a tísně musíte vždy volat mě, svou Matku, abych vám 
pomohla zmírnit vaše starosti, jakkoli těžká je vaše situace. 

Mějte na paměti, že když předám svému Synu vaši zvláštní prosbu, zahrnuje-li naléhavou 
žádost o spásu vaší duše, nebo někoho jiného, vždy odpoví na mé prosby. Prosíte-li 
o mimořádné požehnání, nebo uzdravení, pak vždy zasáhnu ve váš prospěch. Ani jediná 
prosba nebude ignorována, a je-li to vůle Boží, vaše modlitby budou vyslyšeny. Není ani 
jediná duše na zemi, která by nemohla prosit o pomoc mého Syna, prosí-li Ho naléhavě 
o svou spásu. 

Můj Syn učiní mimořádné úlevy pro každou duši, za niž prosíte. Jeho milosrdenství je velké, 
jeho láska bezmezná. Nikdy se Mu nebojte přiblížit a prosit Ho o jeho milosrdenství. 
Modlitba, mé drahé děti, je velmi mocný prostředek k získání Boží milosti. Ani jediná modlitba 
není nikdy ignorována. Ale když o nic neprosíte, jak vám potom může můj Syn pomáhat? 

Modlete se, modlete se, modlete se svými vlastními slovy, neboť Bůh vás nikdy nenechá bez 
odpovědi. 



Vaše milovaná Matka 
Matka Spásy 
 
1271. Bůh by nikdy nepřikazoval žádné jiné učení, protože už dal světu své Slovo 
Neděle, 16. listopadu 2014 v 20:10 
 
Má vroucně milovaná dcero, Satan je král lží, mistr klamu, volně se potuluje zemí a pohlcuje 
duše každou vteřinu. Jeho moc je živena skutečností, že většina lidí nevěří, že existuje. 
Ovládl srdce a duše mnoha lidí a to je způsob, jak pracuje. 

Ty, které napadá, podněcuje lžemi ke hříchu. Přesvědčí duši, že hřích je neškodný a že je 
přípustné páchat všechny hříchy, zejména ty, které jsou spojené s ním. K těmto hříchům 
patří ospravedlňování každého nečistého činu těla, včetně sexuální promiskuity, 
nemorálnosti, zhýralosti a úpadku. Je-li lidské tělo používáno jako nástroj k páchání takových 
činů, které jsou zavrženíhodné v Božích očích, budete vědět, že je to znamení satanského 
vlivu. 

Když Zlý ovlivňuje duše těch, kdo jsou pověřeni duchovním vedením duší v mé církvi, 
aby povzbudil přijetí hříchu, dělá to prohnaným způsobem. Budete napomínáni, abyste 
odsuzovali hříšníka, ale ani slovo nebude proneseno k odsouzení hříchu v Božích očích. 

Když Satan chce zničit lásku, udělá to tím, že vyvolá svár ve vztahu, vzbudí nenávist v srdci 
člověka tím, že mu mysl naplní lžemi, které lidi podněcují vzájemně bojovat v konfliktech 
a válkách. Bude člověka svádět i prostřednictvím vlivu jiných duší, které již podlehly jeho 
pokušením. 

Lži, rouhání a nenávist jsou prostředky, jimiž Satan pracuje při šíření svého zhoubného vlivu. 
Ukolébá duše do falešné jistoty, kdy jeden člověk říká druhému, že hřích není v rozporu 
s Božími zákony, protože je přirozenou věcí. Proto děti Boha budou velmi zmatené, protože 
Jím ustanovené zákony byly vyvráceny a lidé jsou nerozhodní, pokud jde o to, kterou cestou 
se mají dát. 

Máte pouze jednu volbu. Čtěte nejsvětější Bibli a připomínejte si Pravdu. Je tam pro vás, 
abyste ji četli černé na bílém. Přijmete-li Pravdu obsaženou ve svaté Knize mého Otce a 
věříte-li, že Mojžíšovi stanovil své Desatero, pak nesmíte nikdy přijmout žádné jiné učení. 

Bůh by nepřikazoval žádné jiné učení, protože už dal světu své Slovo. Nic v něm nemůže být 
změněno. Člověk, jenž se je odváží změnit tak, aby bylo vhodné pro život hříšníků, bude 
vinen strašným hříchem a bude trpět pro tuto urážku Ducha Svatého. 

Váš Ježíš 

1272. Matka Spásy: Čím více se modlíte, tím silnější bude váš vztah s Bohem 
Pondělí, 17. listopadu 2014 v 19:20 
 
Mé drahé děti, pro velkou většinu lidí modlitba není snadná. Pro ty s malou vírou, to může 
být těžký úkol a mnozí nechápou význam modlitby, nebo proč je důležitá. 

Jste-li ve vztahu vzájemné lásky s jiným člověkem, je důležité spolu mluvit. Bez komunikace 
bude vztah upadat, až nakonec odumře. To samé je při rozmluvě s Bohem. Nemusíte Ho 
vidět, dotýkat se Ho, nebo Ho vnímat, ale když s Ním mluvíte, odpoví vám. Takové je 
tajemství božství Boha. Časem ti, kdo mluví k Bohu skrze jeho milovaného Syna, Ježíše 
Krista, si k Němu vytvoří silné pouto. 



Děti, když voláte k mému Synu svými vlastními slovy, tak slyší každý výkřik bolesti a každou 
prosbu k Němu. Když i nadále mluvíte s mým Synem svým vlastním způsobem, po chvíli 
budete vědět, že vás slyší. Duše, které křičí o milosrdenství, buď pro sebe, nebo pro spásu 
jiných duší, obdrží vždy zvláštní dary z nebe. 

Modlitba není komplikovaná. Je to tak jednoduché, jako zavolání někomu, koho milujete. 
A když druhého milujete, můžete si být jisti, že Bůh je přítomen, neboť On je láska. Milujete-
li někoho opravdově, máte vždy důvěru v srdci. Milujete-li mého Syna, musíte Mu důvěřovat. 
Důvěřujete-li Mu, pak vězte, že vás vždy bude očekávat s láskou a něhou. Raduje se, když 
Ho voláte, neboť udělá cokoliv, aby vám přinesl svůj pokoj a útěchu. 

Nesmíte se nikdy zdráhat mluvit s mým Synem v modlitbě. Touží po vaší společnosti a brzy 
nebudete na pochybách, pokud jde o jeho existenci. Čím více se modlíte, tím silnější bude 
váš vztah s Bohem. Ti, kdo jsou požehnáni takovou hlubokou a trvalou láskou k mému Synu, 
budou mít pokoj tak vštípený do srdce, že žádné utrpení na této zemi je nedokáže zneklidnit. 

Modlete se každý den. Mluvte s mým Synem během vaší každodenní práce. Volejte mě, 
abych vás přivedla blíže k svému Synu. A když Ho chcete milovat více, poprosím Ho, aby 
vám dal požehnání. Milovat Boha s hlubokou důvěrností je dar od Boha a dosáhnete jej jen 
pravidelnou modlitbou. 

Vaše milovaná Matka 
Matka Spásy 
 
1273. Křesťané budou brzy jako pohané 
Úterý, 18. listopadu 2014 v 12:18 
 
Má vroucně milovaná dcero, můj hlas je jediný hlas, který uslyšíte ve všech koutech země, 
když připravuji lidstvo na mohutné napadení. Můžete slyšet mnoho hlasů falešných vizionářů 
a proroků, ale žádný vám nepronikne duší jako plamen Ducha Svatého. 

Musíte být na pozoru před hlasy falešné spirituality, která nepochází od Boha, ale kterou 
pocítíte v různých částech světa. Vliv zlých duchů bude vidět v teroristických bojích, kde 
sladkými hlasy propagují falešné ideologie, zatímco se budou snažit ospravedlnit hrozné 
ukrutnosti, páchané ve jménu Boha. 

Hlasy podporující pohanství budou brzy slyšet v domech, kde jsem uctíván Já, a oni budou 
znesvěcovat mé oltáře. Hlasy, pocházející od ducha zla, budou brány jako vzrušující 
zpodobení tužeb lidí, hledajících naplnění svého života. Budou křičet, velebit falešné bohy, 
ničit duše zranitelných a rouhat se Mi. Jsou to duše, které Mě hněvají nejvíce, protože jsou 
velmi přesvědčivé a způsobí velký zmatek. Budou jak magnety, které ode Mne odlákají 
mnoho křesťanů.  

Moji nepřátelé zaslepí můj lid vůči Pravdě a křesťané budou brzy jako pohané. Budu vyhozen 
do stoky jako žebrák a brány mé církve Mi zabouchnou před nosem. A až budu klepat na 
dveře, budou zajištěny zevnitř těmi, kdo prohlašují, že přicházejí ode Mne.  

Varoval jsem vás před těmito dny a brzy budou u vás. Znovu vám říkám, že moje Slovo je 
posvátné. Toto jsou poslední poselství z nebes a jsou dávána světu, který je ke Mně 
lhostejný, stejně jako je nevděčný.  

Probuďte se a podívejte se Pravdě do očí. Je pouze jeden Pán. Nemůžete Mi zůstat věrni, 
pokud sloužíte více než jednomu Pánu. 



Váš Ježíš 

1274. Matka Spásy: Nechejte mě přinášet lásku a útěchu souženým 
Středa, 19. listopadu 2014 v 14:47 
 
Mé drahé dítě, nechejte mě přinášet lásku a útěchu souženým a zejména těm, kteří trpí 
strašnými chorobami. 

Přináším velká požehnání od mého milovaného Syna, jenž touží dosáhnout k těm, kteří takto 
trpí. Pomůže vám, deptaným fyzickým utrpením tím, že vás naplní svou svatou přítomností. 
Prosí vás, abyste se k Němu obrátili v hodině nouze a úpěnlivě Ho prosili, aby vám přinesl 
pokoj a klid. 

Prosím, proste mého Syna, aby vás vzal do náruče a ochránil vás před bolestí. Proste Ho, 
aby vzal vaše trápení na svá bedra, a On vám pomůže. Můj Syn zasáhne mnoha způsoby, 
aby světu dokázal, že k vám mluví skrze tato poselství. 

Všem, kdo prosí o uzdravení jak duše, tak i těla a kteří se budou modlit modlitbu modlitební 
kampaně (94), můj Syn odpoví těmto duším skrze ty, které si vybere, aby naplnili jeho 
svatou vůli. 

Nesmíte nikdy ztrácet naději, neboť když mému Synu zcela důvěřujete, vždy vám odpoví na 
váš nářek o pomoc. 

Vaše milovaná Matka 
Matka Spásy 
 
 
Modlitba modlitební kampaně (94): 
 
Za uzdravení mysli, těla a duše 

"Ó, drahý Ježíši, ležím před Tebou unavený, nemocný, v bolesti a s touhou slyšet tvůj hlas. 

Dovol Mi, aby tvá Boží přítomnost se mě dotkla tak, abych byl proniknut tvým Božím Světlem 
v mé mysli, tělu a duši. 

Věřím ve tvé milosrdenství. 

Zcela Ti odevzdávám mou bolest a utrpení a prosím Tě, dej mi milost věřit v Tebe, abys mě 
mohl vyléčit z této bolesti a temnoty, abych se stal znovu zdravým, a tak mohl jít po cestě 
Pravdy a dovolit Ti vést mě do života v Novém ráji. Amen." 
 
1275. Matka Spásy: Mám poselství pro římskokatolické duchovenstvo 
Pátek, 21. listopadu 2014 v 16:15 
 
Jsem neposkvrněná Panna Maria, Matka Boží – Matka Spásy. Dnes mám poselství pro 
římskokatolické duchovenstvo a přicházím k vám ve jménu svého milovaného Syna, Ježíše 
Krista. 

Volám ke všem posvěceným služebníkům mého Syna, kteří Mu slouží v tomto čase velkých 
zkoušek v církvi. Vy jste předvoj jeho nejsvětějších svátostí a byli jste mým Synem povoláni 
Mu sloužit při záchraně všech duší, a proto máte k Němu velkou zodpovědnost. Vaší 
povinností musí vždy být služba mému Synu a jeho Tělu – jeho církvi – a zajistit, že jeho 
Slovo bude vždy dodržováno. 



Jsou před vámi časy velkých bolestí a pronásledování a musíte se nyní na to připravit. 
V budoucnosti bude vaše víra zkoušena až do krajnosti a budete přinuceni přistoupit k novým 
slibům, kde se bude po vás chtít, abyste prokázali věrnost novému učení, které nebude od 
mého Syna. 

Vy, kteří rozpoznáte falešné učení, až vám bude představeno, mu nesmíte podlehnout. 
Až vám nařídí upravit a pozměnit nejsvětější svátosti, musíte utéct. Církev mého Syna bude 
zkoušena až za mez své odolnosti. Vy, kteří možná odložíte Pravdu a dáte přednost novému 
pozměněnému učení – o němž se bude říkat, že je třeba, aby vyhovovalo lidským potřebám 
– vězte, že to bude velká zrada na Slovu Božím. 

Kvůli svatým slibům, jimiž jste přijali službu mému Synu, máte povinnost k Božím dětem živit 
je Tělem a Krví mého Syna, Ježíše Krista. Přijde však čas, kdy bude vynucována změna svaté 
oběti mše. Pak budou mezi  vámi ti, kteří okamžitě poznají, že je pácháno velké zlo a musíte 
se odvrátit. 

Musíte stále živit duše těch, kteří jsou odkázáni na vás, abyste je živili nejsvětější eucharistií. 
Zůstanete-li věrni mému Synu a budete-li dál sloužit jeho dětem, jak je vaší povinností, 
budete Mu sloužit s velkou důstojností. Prosím vás, abyste se každý den modlili můj 
nejsvětější růženec, aby vám dal sílu, kterou budete potřebovat, a ochranu před Satanem, 
protože tyto přicházející časy, které jsou už téměř u vás, budou nesnesitelné. Mít modlitbu 
pečeti živého Boha stále při sobě vám dá mimořádnou ochranu před Zlým.  

Bude mezi vámi mnoho kněží, kteří nenajdou odvahu dodržovat Boží Slovo, ale nesmíte mít 
nikdy strach projevit věrnost mému Synu. Zradíte-li mého Syna, odvedete s sebou nevinné 
duše, které budou nevědomky uvedeny do omylu a hrozné temnoty. 

Satan již před nějakým časem pronikl do církve mého Syna, ale pokaždé, když se vzniklý 
chaos a zmatek stal nesnesitelným, byl rozptýlen díky víře milovaných, posvěcených 
služebníků mého Syna. Nyní, když víra mnohých kněží byla oslabena a v některých případech 
zcela zničena, se brány pekla otevřely a před vámi leží velké nebezpečí. 

Nesmíte být nikdy v pokušení zříci se čehokoliv, co můj Syn učil. Můj Syn se nikdy nezměnil. 
Jeho Slovo zůstává hluboce zapuštěno do skály, na níž byla zbudována jeho církev. Jeho 
svátosti přinášejí duším Světlo, které potřebují k udržení života. Zradíte-li mého Syna, zničíte 
život sám, neboť bez přítomnosti mého Syna by svět už dnes neexistoval. 

Požehnaní jsou ti, kteří upřímně milují mého Syna, protože budou těmi, kdo budou ukazovat 
cestu svým příkladem. 

Vaše milovaná Matka 
Matka Spásy 
 
1276. Ďábelský duch Jezábel udělá všechno možné, aby pronikl do mé církve  
Neděle, 23. listopadu 2014 v 18:20 
 
Má vroucně milovaná dcero, ďábelský duch Jezábel plánoval velký útok proti mé misi na 
záchranu duší. 

Tato zrádkyně a ničitelka Božích proroků sama sebe ustavila Boží učitelkou a působila mezi 
mými lidmi, aby je sváděla a odváděla z mojí církve, v níž nastane největší odpadlictví všech 
dob. Bude zodpovědná za to, že má církev se bude dopouštět cizoložství s princi tohoto 
světa, které bude příčinou spojení, jež je Bohu odporné a je ohavností v jeho očích. 



Přítomná v srdci mužů, stejně jako i žen, Jezábel je jedním z nejďábelštějších, 
nejinteligentnějších a nejlstivějších démonů v Satanově hierarchii a pracuje mnoha způsoby 
ke svedení mého lidu. Projevuje se skrze skupinu, prohlašující, že jsou moji, jsou však 
zapojeni do satanské sekty. Dobře znalý teologie, hovoří k ní tento démonický duch různými 
jazyky a způsobuje velké zmatení, bolesti a rozdělení mezi těmi, co přijali můj kalich. Tito 
samozvaní znalci mého Slova nepocházejí ode Mne. Ale přestože je jejich nenávist ke Mně 
zřejmá ze špíny, vycházející jim z úst, jsou i jiné způsoby, jimiž se budou snažit uškodit mé 
poslední misi. 

Tohoto nepřítele Boha poznáte podle neustálých pokusů prohlašovat své následovníky za 
Boží proroky. Mnozí z nich vystoupí a budou prohlašovat, že Já, Ježíš Kristus, mluvím skrze 
ně. Jezábel bude úspěšně šířit a plodit lži tím, že připojí svého zlého a domýšlivého ducha 
k samozvaným prorokům, kteří se pak budou snažit využít tuto misi, aby dala jejich hlasům 
legitimitu. 

Ďábelský duch Jezábel udělá všechno možné, aby pronikl do mé církve na zemi za použití 
každé myslitelné taktiky. Svým vlivem odvede mnoho dobrých duší v církvi ode Mne a 
podryje Slovo Boží. Pracující mezi muži a ženami, použije kouzla a čarodějnictví, aby vyvolal 
dojem zázraků. To je ještě další skupina mých protivníků, kteří pod vlivem Bála, se budou 
snažit způsobit škodu pravým Božím vizionářům a prorokům v poslední bitvě o duše. 

Dávejte si pozor na ty, kdo se vychloubají znalostmi teologie a odvažují se říct, že pocházejí 
ode Mne, když vše, co říkají, pramení ze žárlivosti a silné nenávisti k Božím prorokům. Takto 
napadené duše se budou snažit vámi manipulovat a zastrašovat každého, kdo se jim postaví. 
Budete-li pokračovat v následování mé poslední mise na zemi k záchraně duší, udělají vše, co 
mohou, aby vás zlomili. 

Ti, kdo jsou ovlivněni duchem Jezábel, budou neúnavně pracovat, aby Mě napadali. Tento 
zlý duch, skrze slabé duše, kterých se zmocní, využije démonické prostředky k pomluvám, 
znevažování a podněcování nenávisti mezi těmi, kdo Mě následují. Utečte, budete-li čelit 
takovým zamořeným duším. Nepodceňujte je, protože pod vlivem Jezábel, se budou snažit 
způsobit nepředstavitelnou škodu těm, kteří se s nimi zapletou. 

Naučte se rozpoznat zlého ducha Jezábel, protože bude mluvit o Mně s velkou autoritou 
skrze ty, které posedne. Budou mluvit s důkladnou znalostí o svatých svátostech a použijí 
úryvky z Bible svaté, ale jen tak, aby nesprávnou citací podrývali mé Slovo. Uvidíte Jezábel 
útočit na tuto misi se škodolibým potěšením. Jeho věrní následovníci jsou tvrdohlaví, 
panovační, plní pýchy a hluboce oddáni tomuto mému protivníku, který se zmocnil jejich duší 
svým mocným vlivem. Nesmíte se nikdy utkat s duchem Jezábel, protože uděláte-li to, zničí 
vás, stejně jako to udělá se svými přívrženci. 

Mějte se na pozoru před každým, kdo vystoupí a řekne, že byl poslán Mnou, aby pomohl šířit 
mé Slovo. Vězte, že jsem od počátku této mise neurčil ani jediného proroka hlásat mé Slovo 
světu. Ale falešných proroků se objeví celé houfy a každý se snahou předčit druhého. Pak se 
budou snažit zneužít tuto misi a získat podporu k šíření nepravd. Všichni ti, kteří mohou být 
svedeni ďábelským duchem Jezábel a jakkoliv odpoví tomuto duchu, brzy zjistí, že všechna 
jejich láska ke Mně dojde k náhlému konci. Uvedete svou duši do velkého nebezpečí, 
podlehnete-li lžím Jezábel, poslanou z útrob propasti zničit mou církev a mé proroky v těchto 
časech. 

Váš Ježíš 

1277. Země, zamořená jejich ďábelskými způsoby, bude sténat v bolestech 
Pondělí, 24. listopadu 2014 v 15:30 



 
Má vroucně milovaná dcero, kolikeré útěchy je mi třeba v tomto čase, kdy ode Mne tak 
mnozí odpadli. Přívaly slz mi tečou, jak Satanova armáda, zamořená jedním z jeho 
nejodpornějších démonů, Jezábel, svedla mnohé z těch, kdo tvrdí, že Mě reprezentují. Kolik 
toho jen zapomněli a jak málo si připomínají můj slib, že znovu přijdu. 

Čas mého Druhého příchodu je už velmi blízko a Satanova armáda se shromáždila  
v obrovském počtu, připravená k bitvě s těmi, které nazývám svými vlastními. Tato bezbožná 
armáda bude vedena mými nepřáteli a není nic, co nezkusí k oklamání světa, aby uvěřil jejich 
falším. Promlouváním v mém jménu strhne s sebou i svaté muže a ženy a stanou se silou, 
s níž se musí počítat. S velkým nadšením přijatá laickým světem, změní tvář země a za sebou 
zanechá obrovskou spoušť. 

Země, zamořená jejich ďábelskými způsoby, bude sténat v bolestech a neblahé zvraty budou 
toho potvrzením. Každý bezbožný čin znesvěcení, jímž zasáhnou mé Tělo, se projeví 
změnami klimatu, neúrodou, změnami v atmosféře a záplavami takového rozsahu, že bude 
jen málo národů na zemi, které nebudou zasaženy svými činy. Můj Otec na ně uvalí velké 
utrpení. 

Za každého, jehož odsoudí v mém jménu, budou také odsouzeni. Za každý čin bolesti, který 
způsobí Božím dětem, také vytrpí stejnou bolest. Peklo, které přinesou miliónům lidí, bude 
mít za následek trest obdobný ohňům, hořících denně ve věčné propasti. 

Brány nebes jim budou přibouchnuty před nosem a budou řvát v bolesti, až budou oslepeni 
mým Světlem v Poslední den. Budou utíkat jako zbabělci, jimiž jsou, a snažit se najít úkryt 
před mou spravedlností, ale nenajdou žádné místo útěchy. Oslepeni, budou utíkat, padat 
a nebudou mít kam jít. Opuštění, protože ani jeden z nich nebude mít sílu nebo odhodlání 
Mě prosit o pomoc, neboť budou odetnuti ode všeho života, který mohli mít, ale z kterého 
už nemohou mít užitek. 

Slyšte Mě teď, jak slavnostně prohlašuji, že člověk, jenž žije mým Slovem a zůstává Mi 
věrný, se nemá čeho bát. Člověk, který Mě proklíná a přibouchává si dveře od mého 
království, bude zavržen. 

Váš Ježíš 

1278. Všude bude plno kacířství a mé jméno vymizí 
Středa, 26. listopadu 2014 v 23:10 
 
Má vroucně milovaná dcero, Já jsem pro svět tajemstvím a jen ti, kdo jsou Mi blízcí, vědí 
o velkosti lásky, kterou chovám v srdci k lidstvu. 

Kdyby mohli spatřit mou tvář, poznali a pochopili by hloubku mé lásky, starostlivosti, 
zklamání, hněvu, soucitu a zármutku nade všemi. Kvůli své lásce k vám všem to vše pociťuji, 
a jen díky mému božství a tajemství smlouvy mého Otce, je člověku dáno tak mnoho 
informací o existenci Boha. Plná pravda o mém přicházejícím království bude oznámena jen 
těm, kdo do něj vstoupí. Do té doby buďte ujištěni, že má velká sláva se projeví v každém 
z vás, kdy smrt už nebude mít nad vámi žádnou moc. 

Musíte věřit těmto poselstvím celým svým srdcem a vězte, že obsahují zřídlo veškerého 
života. Má přítomnost mezi vámi, moji milovaní následovníci, se stává silnější, a čím silnější 
se stává, tím více nenávisti bude házeno na Mne a na všechny, kdo odpovídají na mé volání 
pro záchranu duší. Démoni všeho druhu a hierarchie Satana zamořili duše mnohých dobrých 
lidí, kteří Mě milují. Tyto ubohé duše byly oklamány, aby odmítly můj konečný plán na 



přípravu zbylých z mé církve. Místo toho budou ovlivněny stát se ochotnými účastníky 
Satanovy armády.  

V mnoha případech se nebude zdát, že je Satanova armáda otevřeně proti Mně. Nikoliv. 
Satan je příliš lstivý, než aby odhalil svou přítomnost, a tak každá taktika vedení války proti 
této misi bude pečlivě vypracována, ale vy dokážete rozpoznat její znaky. Pýcha, arogance, 
rafinované výzvy volající po spravedlnosti, zakrývající slova kacířství a rouhání, budou lidstvu 
předkládány jako starostlivá prohlášení a veřejné výzvy za podporu lidských práv. Až má 
církev začne praskat ve švech, moji nejoddanější následovníci to budou přikládat změnám 
času, nové době, kdy svět bude více sjednocený, navzdory náboženským rozdílům, a novému 
začátku. 

Nová éra církve bude pokládána za globální evangelizaci, takovou, jaká v mé církvi nebyla 
viděna ode dnů, kdy moji apoštolové začali svou misi. Zpočátku bude laickým světem 
přivítána. Jakmile laický svět přijme tento plán, vůdci v mé církvi budou přinuceni tleskat této 
nové éře, kde církev a laický svět budou jako jeden. Všude bude plno kacířství a mé jméno 
vymizí. 

Moji vlastní se nikdy nevzdají a budou jim uděleny mnoha způsoby velké přízně. Strach je 
nezastaví v jejich bitvě proti Satanově armádě. Jejich hlasy budou jasně znít, protože Duch 
Svatý je posílí způsoby, které mnohé udiví. Budou prosazovat Pravdu za každou cenu 
a nebeská hierarchie, všichni andělé a svatí půjdou s nimi. Budou zahrnováni všemi druhy 
urážek, každá překážka bude před ně kladena a každou kletbou budou popliváni. Ale nic je 
nezastaví a Já, Ježíš Kristus, jim naplním srdce odvahou, rozhodností a vůlí odolat všem, 
kdo Mě zradí a kteří je budou pronásledovat za to, že mluví Pravdu. 

Nesmíte se nikdy obávat opakovat svaté Slovo Boží znovu a znovu, protože milióny lidí 
nerozpoznají lži, které brzy nahradí mé svaté učení. 

Probudím mnoho statečných mužů a žen ze všech koutů světa, aby hlásali pravé Slovo Boží, 
jak je dáno v nejsvětější Bibli. Protože budou utvrzovat  Pravdu, budou zpochybňováni lháři, 
kteří použijí překroucenou logiku, aby jim odporovali. Moji nepřátelé se vynoří ve velkém 
počtu a přijdou vyzbrojeni teologickými argumenty, které budou podrývat Slovo Boží v čase, 
vedoucímu k mému Druhému příchodu. Povede je mnoho mých svedených posvěcených 
služebníků, kteří budou oklamáni mým protivníkem. 

Hlasy mých protivníků budou znít až do ochraptění, křičící oplzlosti a s nenávistí, vylévající se 
z každého póru jejich těl na ty, kdo vedou zbytek mé armády. Oni se nikdy nevzdají svého 
pronásledování všech křesťanů až do dne, kdy přijdu soudit. A pak všichni zmlknou – 
nevydají ani jediný hlásek, protože teprve tehdy pochopí strašnou pravdu, jak Mě zradili. 

Váš Ježíš 

1279. Matka Spásy: Falešná církev temnoty bude bez života 
Čtvrtek, 27. listopadu 2014 v 08:40 
 
Mé drahé děti, falešná církev – ta, která nahradí církev mého Syna – je nachystána a veškeré 
kacířství bude chytře skryto v odstavcích nového misálu, který nahradí ten původní. 

Falešná církev temnoty bude zbudována k nahrazení staré církve po pekelném chaosu. 
Všechno, co bylo v církvi za mého Syna, bude nahrazeno novotami. Jedno se ale nikdy 
nezmění. Základy, na nichž byla církev mého Syna zbudována, se ani nehnou, protože jsou 
pevně vrostlé v zemi. Nikdo nemůže, ani nebude moci s nimi pohnout, protože Boží vůle to 
nepřipustí. 



Církev temnoty bude bez života. Nepřinese žádné plody, protože bude postavena na zkažené 
půdě. Všemožná kacířství vyjdou z úst těch, kdo budou kázat z jejích kazatelen. Stane se 
doupětem nepravosti a nic, co bude prohlašováno těmito hlasy, velebící její velikost, nebude 
dávat žádný smysl. 

Budou to dny, kdy mnozí křesťané, příliš ustrašení, příliš unavení a bez nějaké skutečné víry, 
budou konat pobožnosti v jejích zdech. Nebude to můj Syn, kterého budou uctívat, ale 
antikrist, neboť to bude on, kdo se posadí na trůn, který v ní bude postaven. 

Antikrist bude panovat blízko místa, kde můj Syn zbudoval svou církev a mnoho lidí uvěří, že 
nová církev je jeho církví, ale to by byl největší omyl. Každý, kdo bude mít námitky vůči této 
církvi, nebo v ní objeví chybu, bude zesměšňován a obviněn z kacířství zrádci mého Syna, 
kteří sami budou největšími kacíři, jací kdy pronikli do Boží církve ode dne jejího počátku. 

Modlete se bez ustání, aby zde zůstala silná armáda kněží mého Syna, kteří nepodlehnou 
tlakům, které jsou před nimi. 

Vaše milovaná Matka 
Matka Spásy 
 
1280. Lidem se z života vytratila láska, protože už Mě nemají v úctě 
Čtvrtek, 27. listopadu 2014 v 19:50 
 
Má vroucně milovaná dcero, mnohé z utrpení, které lidé zakusí v přicházejících letech, bude 
utrpením ducha. 

Duchovní utrpení pocítí nejen moji následovníci, kteří zůstanou věrni Božímu Slovu, ale 
všichni lidé, bez ohledu na to, v co věří. Satan a jeho démoni, z nejvyšších pozic až k těm 
nejnižším, se potulují po světě a šíří nenávist mezi Božími dětmi. Nenávist sevřela lidské 
pokolení a lze ji vidět v mnoha podobách. Když Satan láká duši do klubka nenávisti, dělá 
to vyvoláním pocitu žárlivosti ve zranitelných duších, a ta se brzy obrátí v nenávist. Nenávist 
se šíří a působí v každém věku. 

Duch lásky a dobročinnosti, kdysi přítomný v srdci lidstva, zeslábl, a to znamená, že láska, 
která spojovala obce, národy a země, zanikla. Lidem se z života vytratila láska, protože Mě 
už nemají v úctě. Zapomněli na Mne, Ježíše Krista. Jsou tak zaměstnáni světskými věcmi, že 
pro sebe vytvořili velmi osamělou existenci. Jakmile vám v životě chybí láska, většina vás 
zůstává vyprahlá a usychá jako skomírající rostlina. 

Bůh je láska, a je-li ve světě přítomná láska, je v něm větší harmonie a pokoj. Protikladem 
k lásce je nenávist, která pochází od ďábla. Necháte-li si srdce naplnit nenávistí, bude ve vás 
kvasit a růst jako rakovina, dokud vás nestráví. Nenávist ničí životy a vytváří strašná 
rozdělení. Otráví vám duši. Vytváří pocit hlubokého neštěstí v srdcích těch, kdo se jí ve všem 
podřídí. Nenávist se velmi rychle šíří z jedné duše na druhou, protože jakmile se zapletete 
s člověkem plným nenávisti, ta si vás podmaní k naslouchání všem příčinám pro své 
zdůvodnění. 

Křesťané, kteří se nenávistí nechají zamořit, musí vždy odolat použít mé svaté jméno 
k podnícení jakékoliv nenávisti vůči jiné lidské bytosti. Musíte Mě prosit, abych vaši duši 
zbavil nenávisti, neboť dovolíte-li nenávisti ovládnout vaši duši, nikdy nespatříte mou tvář. 

Využijte vám udělený čas, abyste Mě více milovali, neboť když Mě opravdu milujete, tato 
láska bude opětována. Pak nebudete schopni účastnit se žádného rozhovoru, kde bude 
přítomna nenávist. 



Milujte Mě a shledáte, že je snadnější milovat druhé. Nenávidíte-li jinou osobu, pak Mě 
neznáte. 

Váš Ježíš 

1281. Tituly, související se Mnou, dostanou nové názvy 
Pátek, 28. listopadu 2014 v 23:50 
 
Má vroucně milovaná dcero, svět je připravován na můj Druhý příchod a jsou zde dvě různé 
síly, podílející se na přípravě cesty k tomuto dni. 

Právě tak jako Já, Ježíš Kristus, vás připravuji svým zásahem, tak i Satan připravuje svou 
armádu. Množství příprav zabralo mnoho let mým nepřátelům, kteří znají Pravdu, ale zvolili 
si zničit můj plán spásy. Odpadli mnozí, včetně vyvolených, a místo toho se věnují okultismu. 

Moji nepřátelé vypracovali mnoho složitých plánů, včetně genocidy nevinných, bez jejich 
vědomí. Ač se připravuje mnoho bezbožných činů proti lidskému pokolení z chamtivosti 
a touhy po nadvládě, přesto ten nectižádostivější uvidíte, až se nakonec zmocní vlády 
v mém domě. 

Probíhají plány, které mají přivést můj svatý dům na kolena. Byly učiněny přípravy, aby 
šelma zaujala své místo. K zajištění jeho přivítání světem byl spuštěn podrobný plán, 
dotýkající se všech aspektů globální politiky i náboženství. Ale před tím, než bude šelma 
korunována a zaujme své místo v mé církvi, se v tajnosti uskuteční mnoho činů znesvěcení 
na oltářích mé církve. Černé mše se budou rozmáhat, a tím dají Satanovi a jeho hierarchii 
velkou moc. Pohltí vše, co je svaté a vynaloží mimořádné úsilí, aby zničili křesťanství, 
v čemž bude spočívat největší podvod v historii mé církve na zemi. Učiní to předstíráním 
přijetí křesťanství. Nic nebude takové, jak se bude zdát a jenom ti, kdo jsou požehnáni 
darem rozlišení, budou vědět, co se skutečně děje. 

Všechny hříchy budou oficiálně prohlášeny za přijatelné. Já Ježíš Kristus budu zatracován, 
ale mé jméno bude zneužito na omluvu přijetí smrtelného hříchu. Ďábel, skrze své věrné 
stoupence, obrátí vše, co pochází ode Mne, naruby. Tituly, související se Mnou a těmi, 
co Mě reprezentují, dostanou nové názvy. Jejich dřívější tituly budou nahrazeny novými, 
o nichž světu bude řečeno, že reprezentují nový, novátorský a starostlivý přístup k rovnosti. 

Hříchy člověka budou povýšeny před mýma očima a konány před mými oltáři jako projev 
vzdoru. Vězte, že ti, kdo prohlásí, že přicházejí ode Mne, jsou lháři, pokud se nedrží mého 
svatého Slova a odmítají hlásat Pravdu. Jsou to podvodníci. Budou Mě zesměšňovat, nejen 
pouze slovy, činy a změnami ve svatém učení, ale i pečlivě zinscenovanými obřady, které 
se budou konat na mých oltářích. 

Přijde den, kdy můj Otec zasáhne a zastaví toto poslední znesvěcení. Pokusy mých nepřátel 
vlít život do svých nových pohanských obřadů bude marný. Budou předvádět důmyslné 
a zábavné akce k "uctívání Boha", ale nic dobrého z toho nevzejde, protože plamen Ducha 
Svatého bude chybět. Místo toho vše, co uvidíte, bude dusivý dým nezažehnutelného ohně. 
Je to kouř Satana a zadusí Boží děti. 

Váš Ježíš 

1282. Ti, co nechali své dědické právo šelmě, přede Mne nikdy nepřijdou 
Sobota, 29. listopadu 2014 v 14:25 
 



Má vroucně milovaná dcero, své božství projevuji skrze slabé, zranitelné, osamělé a pokorné. 
Má moc provane takovými dušemi v mé svaté vůli a skrze ně mohu vykonat svůj plán na 
záchranu lidstva. 

Až se ti, které Já jsem povolal hlásat mé svaté Slovo, odkloní od svatého díla pro hřích 
pýchy, budou se pokoušet formulovat mé Slovo s přehnaným respektem k svému lidskému 
intelektu. Zapomínají, že následovat Mě již bylo určeno, a že je to mé svaté Slovo, které 
musí znít a ne jejich vlastní hlasy. Hříchem smyslnosti odložili mé Slovo ve ctižádostivém 
úsilí Mě zastínit a hledat vlastní slávu. Hříchem lenosti, z pohodlnosti, budou vinni nejhorší 
zradou, když zklamou a nezůstanou Mi věrni z nedostatku víry a odvahy. 

A tak to bude i v konci vedoucím k mému Druhému příchodu, že ti, kdo věří, že jsou více 
hodni, více kvalifikovaní, avšak plní pýchy, budou čelit hořkému pokárání, a odpadnou. Slabí, 
pokorní a ponížení, které následovníci v mé církvi měli za nedůležité, ale kteří se drží Pravdy, 
jsou ti, kdo budou Mnou zahaleni ve Velký den. Zavolám je a pozvu je ke Mně, protože je 
shromáždím v mém království. Budou plakat slzami radosti. 

Pak shromáždím ty, kteří Mě neznají, ale budou probuzeni mým Světlem – dobré duše, se 
srdcem ze zlata – a Já jim řeknu: "Pojďte do mého útočiště". A pak budou zavoláni hříšníci, 
kteří páchali strašné ukrutnosti, ale prosili Mě o milosrdenství, a Já řeknu: "Pojďte, 
odpouštím vám, protože jste vyhledali smíření." 

A pak přijdou moji zrádci, kteří Mě kdysi znali, ale odvrátili se ode Mne, ale nebudou schopni 
Mi pohlédnout do očí. Ani nebudou hledat mé milosrdenství, a Já jim řeknu: "Pryč ode Mne, 
nejste hodni vejít do mého království." 

Nakonec ti, co nechali své dědické právo šelmě, nikdy přede Mne nepřijdou, protože budou 
vrženi do pece spolu s těmi, kdo Mi ztratili duše těch v mé církvi, kteří je slepě následovali 
do temnoty noci. 

Pak bude po všem a ve zlomku vteřiny, nový začátek – nový svět na zemi, jak to bylo 
zamýšleno. Svět bez konce. 

Váš Ježíš 

1283. Matka Spásy: Můžete prosit Boží anděly, aby se za vás modlili, ale nikdy, 
aby vám poskytli moc 
Neděle, 30. listopadu 2014 v 17:20 
 
Mé drahé děti, nesmíte se nikdy modlit k Božím andělům, neboť jsou jeho služebníci a snaží 
se vzdávat slávu jen Bohu a plnit jeho nejsvětější vůli. Modlitba je skutkem uctívání, a když 
voláte k Božím andělům v jeho nebeské hierarchii, musí to být vždy se záměrem je žádat, 
aby se modlili za vás. Pokoušíte-li se komunikovat s nebeskou hierarchií andělů, pak to musí 
být pouze v prosbě o pomoc a vedení, abyste mohli konat nejsvětější Boží vůli. 
 
Vy, kteří se domníváte, že dostáváte od Božích andělů moc, pak jste na omylu. Moc daná 
andělům může vycházet jen od Boha a vy je nikdy nesmíte používat jako náhradu za 
modlitby k Němu. Dnes se tak mnoho duší pokouší komunikovat s anděly ze sobeckých 
důvodů a k získání moci, která nemá nic společného s Bohem. Posedlost anděly může vést k 
strašné nespokojenosti, protože nejste-li opatrní, může to přitáhnout duchy zla. 
 
Voláte-li k Božím andělům, aby vám pomohli, musíte se vždy nejprve přežehnat svěcenou 
vodou, a pak je prosit o pomoc ve jménu Ježíše Krista. Neděláte-li to a používáte-li nějakou 
věc nebo předmět, který není spojený s křesťanstvím, když voláte k andělům o jejich pomoc, 



pak můžete pozvat do svého života ducha zla. Jakmile se to stane, zjistíte, že je téměř 
nemožné, abyste ho vymýtili. 
 
Zabývat se komunikací s anděly, může vést k zahrávání si s okultismem. Když už se to stane, 
přitáhnete anděly, kteří byli vyhnáni z nebes mým Nebeským Otcem. Potulují se nyní zemí po 
stovkách tisíc, hledajíce obydlí. Duše, které se ponechají otevřené jejich vlivu, mohou být 
rychle zapleteny do spirituálního světa, který není od Boha. Jakmile přijmete podsvětí, 
nebudete už mít pokoj. Tito padlí andělé vás vlákají do sítě klamu. Ze všeho nejdříve budete 
mít pocit naděje, a pak přesvědčení, že s pomocí takových andělů ovládáte všechny 
záležitosti svého života. Nakonec budete chybně věřit, že máte plnou kontrolu nad svým 
osudem. Vaši mysl naplní každý falešný dojem pokoje, ale brzy potom pocítíte strašnou 
ubohost. 
 
Zahrávání si s takovými duchy, o nichž věříte, že jsou to Boží andělé, ale kteří nepatří do 
jeho království, vás přivede k praktikování okultismu, který vás oslepí k poznání Pravdy 
a zničí vaši duši. 
 
Bůh neuděluje svým andělům svolení dávat vám dary, protože ty mohou přijít pouze od 
Něho. Boží anděly můžete prosit, aby se za vás modlili, ale nikdy, aby vám poskytli světské 
statky, nebo duchovní schopnosti. Děláte-li si modlu z andělů a vyhledáváte-li takové věci, 
jste vinni porušením prvního Božího přikázání. 
 
Vaše milovaná Matka 
Matka Spásy 
 
1284. Každý člověk má rysy mého Otce 
Úterý, 2. prosince 2014 v 23:10 
 
Má vroucně milovaná dcero, navzdory dnům temnoty před námi, kdy bude svět očišťován, 
a kdy budu odmítnut jako už bezvýznamný, Já jsem Bohem velkého milosrdenství. 

Připomínám vám, že snadno odpouštím a miluji všechny každou částí svého bytí, i když 
Mě mnozí trýzní svou lhostejností a nenávistí ke Mně. Přijímám skutečnost, že už nejsem 
milován, jako jsem býval kdysi, a že víra mého lidu ochladla, protože to bylo předpověděno. 
Nyní je mou povinností zbavit člověka otroctví, které mu skrze pokušení přivodil Satan. 
Dokud člověk nebude věřit v existenci Satana – největší pohromu, které čelí lidstvo – 
nepřijme mou dobrotu, mou lásku nebo moji existenci. 

Je těžké pro všechny, kdo Mě znají, zůstat ve stavu milosti. Pomyslete, jak ztracené jsou 
duše, které si Mě vůbec nevšímají; duše, které vědí, kdo Já jsem, ale nevěnují Mi nic ze 
svého času; jsou to tytéž duše, které dostaly svátosti a Pravdu, ale zřekly se svého práva 
na mé království. Mnohé z nich uctívají falešné bohy a téměř každý den se pouštějí do honby 
za věcmi, které nepocházejí ode Mne. Nikdo z těchto lidí Mě nemiluje, ale Já je miluji a budu 
je vždy milovat, neboť jsou částí mého těla. 

Pak jsou zde duše, které jsou Mi nevěrné, které Mě zradí a ochotně uvěří v nová odhalení, 
která zpochybňují mé božství. Také ony dovolily své lásce ke Mně zeslábnout, přesto je miluji 
stejně, jako ty, jež Mě celým srdcem milují. Nikdy nevzdám své úsilí nalézt si místo v jejich 
srdci, ba ani onen okamžik, kdy Mi možná odpoví, nebo až konečně přijmou mé velké 
milosrdenství. 

Člověk je stvořen k Božímu obrazu. Jako každý rodič, Bůh se vidí ve svém vlastním, a to 
Mu přináší velkou radost. Každý člověk má rysy mého Otce. V každém je dobro a tato 



dobrota vám dokazuje, že Bůh je přítomen. Radujte se, když vidíte vlídnost, lásku, trpělivost 
a velké činy lásky k bližnímu, neboť si můžete být jisti, že Boží přítomnost je u díla v duších, 
které projevují tyto rysy. Tato dobrota, přítomná v srdci hříšníků, přemůže zlo. Nesmíte se 
nikdy vzdát naděje, neboť Já jsem vždy milosrdný a můj soucit zahrnuje vše. Nikdy 
neodmítnu toho, kdo ke Mně volá. Toužím jim jen přinést svou lásku, svůj pokoj a své 
nádherné království. 

Modlete se, moji drazí následovníci, abych mohl roznítit lásku v srdci těch, kteří ode Mne 
odpadli. Budu bojovat až do hořkého konce, abych mohl shromáždit všechny Boží děti, 
a zejména mé nepřátele, a přinést jim věčnou spásu. 

Váš Ježíš 

1285. Má přítomnost otřese zemí a půda se bude chvět 
Čtvrtek, 4. prosince 2014 v 22:55 
 
Má vroucně milovaná dcero, až přijde čas mého Druhého příchodu, zazní úžasný zvuk, 
podobný zahřmění a nebesa budou otevřena, jakoby se zvedla veliká záclona. Objevím se 
v zářivém bílém světle, jasnějším než slunce a mnoho lidí bude oslepených tímto mocným 
světlem, kterým budu obklopen. Čím čistější duše, tím jasnější bude jejich zrak, a budou se 
radovat, až uvidí mou tvář. 

Má přítomnost otřese zemí a půda se bude chvět. Pak nastane naprosté ztišení a zazní můj 
hlas prohlášením, že jsem to Já, Ježíš Kristus. Nastane velká radost u těch, které vyvolám – 
těch, kteří byli požehnáni mým velkým milosrdenstvím. Ale uprostřed lásky a radosti bude 
také velký žal a strach. Ti, kdo pro Mne nemají nic než nenávist, klesnou na kolena 
v bolestném sténání a při pohledu na Mne budou kolem sebe bít v hněvu a strachu. 

Ti, co se ke Mně v onen Den budou vztahovat a prosit, abych je vzal do své milosrdné 
náruče, budou zachráněni. Podám ruku poníženým, ztraceným, stejně i těm, kteří budou 
příliš slabí, aby Mě nalezli. Potřebují jen zašeptat tato slova: "Ježíši, odpusť mi mé hříchy" 
a Já je odnesu do svého božského království. 

Vy všichni, kdo se bojíte Velkého dne, mého Druhého příchodu, vězte, že jestli Mě milujete, 
tento den vám přinese velkou radost. Jestli Mě neznáte a uvidíte-li Mne v tento den, přijdete 
ke Mně a otevřete svou náruč, abyste Mě přivítali. Budou to jen ti, co Mě nenávidí, kteří 
odmítnou moji milosrdnou ruku. Prosím vás, abyste Mi důvěřovali, že vám přináším pokoj, 
neboť nikdy nebylo mým záměrem vás děsit, protože Já jsem Bůh nekonečné lásky. Vy, kdo 
přijmete můj velký dar věčného života, se nemáte vůbec čeho bát, a Já vás povedu po této 
cestě k Velkému dni. 

Má slova mohou být drsná, Pravdu může být velmi těžké přijmout; ale takový je stav světa, 
způsobený ohavností hříchu, že kdybych vás neupozornil na ten den, pak byste nebyli 
připraveni. Je to kvůli Satanovi, že bolest hříchu způsobuje ve světě toliký nesoulad, smutek 
a utrpení, ale Já brzy přivedu všechen hřích ke konci. 

Váš Ježíš 

1286. Matka Spásy: Bůh vytvořil pro lidstvo přirozený řád 
Pátek, 5. prosince 2014 v 21:50 
 
Mé drahé děti, Bůh stvořil vesmír ve vší dokonalosti. Protože pochází od Boha, všechno má 
přesný a přirozený řád podle svaté Boží vůle. 



Lidské i přírodní zákony byly vytvořeny Tím, kdo je nad všemi věcmi. Proto všechny věci, 
které měly být, musí zůstat tím, čím jsou. Bůh vytvořil pro lidstvo přirozený řád – místo 
k životu, potravu k jídlu a dar svobodné vůle. Všechno, co je přirozené, pochází od Boha. 
Bůh vytvořil tento řád, aby člověk mohl přežít. Zasahuje-li člověk do přirozeného řádu 
vesmíru – do potravy, kterou jíte, vody, kterou pijete a přirozeného rozmnožování lidského 
pokolení – potom bude všechna Boží odplata namístě. 

Tak mnozí se pokoušeli změnit řád světa, vytvořený Bohem pro lidský rod. Budou kvůli tomu 
trpět, protože Bůh opustí ty, kdo zaměnili Pravdu jeho stvoření za falešné náhražky. Když 
člověk setrvale slouží svému vlastnímu sobectví, potom mu Bůh umožní, aby sám sebe 
ponížil, a dovolí, aby vše přirozené zaměnil za nepřirozené. 

Pod vlivem Satana člověk pozměnil Boží zákony, a to přinese zkázu. Vše, co pochází od Boha, 
mu není dost dobré a tak se člověk pokusí změnit pravidla přírody, aby uspokojila jeho hříšné 
choutky. Zajde až tak daleko, že se bude snažit popírat stvoření vesmíru nepravdivými 
tvrzeními o jeho vzniku. Všechno začalo s Bohem a s Bohem také všechno skončí. Všechno 
dobré dojde ke svému konci kvůli člověku, jenž se ve vzdoru staví proti Bohu. Jakmile se 
bude manipulovat se zákony stvoření, stihne zemi velký trest. Přestože je Bůh trpělivý, nikdy 
si nedá od člověka diktovat, jak spravovat své království.  

Sníží-li se člověk na tak nízkou úroveň a nebude mít úctu k životu, lidskému tělu, k svým 
bratrům a sestrám, nebo k Božím zákonům, objeví se ve velkém počtu silné bouře, trvající 
týdny. Burácení těchto bouří pocítí mnoho národů. Až je zažijete, vězte, že sestoupil Boží 
hněv a člověk je trestán za velká rouhání, kterých se dopustil vůči svému Stvořiteli. 

Vaše Matka 
Matka Spásy 
 
1287. Přijmete-li praktiky New Age, zapřete Mne 
Pondělí, 6. prosince 2014 v 14:20 
 
Má vroucně milovaná dcero, čím to, že ti, kdo nepřijímají moji existenci, nebo božství mého 
Věčného Otce, jsou tak ochotní přijmout falešné bohy, které si sami vytvořili? 
 
Když je má přítomnost pociťována dušemi, které odmítají moji existenci, cítí potřebu 
nelítostné odplaty. Dělají si legraci, posmívají se, zesměšňují moji přítomnost, ať už v mých 
kostelích, knihách, ve Slovu, nebo když jsem přítomen v jiných duších. Přítomnost Boha je 
všemocná a je pociťována tím nejbolestivějším způsobem dušemi, které jsou v temnotě. 
Proto reagují s takovou záští na každou zmínku o Mně. Tito lidé mají hluboce zakořeněnou 
nenávist vůči Mně a neuvědomují si, jak mohou nenávidět někoho, kdo podle nich 
neexistuje. 
 
Varuji ty, kdo přijímají falešnou spiritualitu a zbožňují něco, nebo jsou posedlí něčím, co 
nepochází ode Mne. Otevřete-li svou duši kdejaké, Mnou nestvořené duchovní říši, otevřete 
dveře démonům, kteří vás budou vychytrale lákat do svého temného světa. Ať už věříte 
v jakýkoliv pokoj, který získáte praktikami New Age, bude mít krátké trvání. A budete-li se 
snažit o víc, vstoupíte pak do stavu, kdy tito nepřátelé Boha ovládnou vaše svědomí, až už 
nebudete schopni se vyprostit z jejich vlivu. Nikdy nenajdete pokoj, zbožňujete-li falešné 
bohy. 
 
Svět je proniknut falešným učením, falešnými bohy a náboženstvími. Je pouze jeden pravý 
Bůh a můžete k Němu přijít, jen když uznáte velkou oběť, kterou učinil, když poslal Mě, 
svého jednorozeného Syna, přinést vám záchranu z nástrah Zlého. 



 
Vy, kdo Mě znáte, ale zahráváte si s jiným učením, vězte: Přijmete-li praktiky New Age, 
zapřete Mne. Pokud moje církev uzná jiné víry, které nejsou ode Mne, pak Mě zradí. 
 
Čas, kdy mé narození bude oslavováno projevováním oddanosti jiným náboženstvím, která 
nejsou ode Mne, bude časem největší zrady Pravdy. 
 
Váš Ježíš 
 
1288. Bůh Otec: Beze Mne by nebylo nic. Ani vesmír. Ani láska. Ani život. 
Neděle, 7. prosince 2014 v 16:30 
 
Má nejdražší dcero, ať nikdo z vás nezapomíná, kdo Já jsem. Já jsem to, váš milovaný Otec, 
Stvořitel všeho, co bylo na počátku a Ten, kdo bude na konci. Všechny věci pocházejí ode 
Mne a každý člověk se přede Mnou skloní, pokud nechce být vyvržen z mé nejsvětější 
nebeské hierarchie. 

Vy, mé milované děti, jste vším, po čem touží mé srdce, a každý boj na zemi, jehož jste 
svědky, je pro záchranu vašich duší. Vše, co je zlé, je způsobeno mým Odpůrcem, králem lží, 
svůdcem, žalobcem, mým největším nepřítelem, a proto i nepřítelem mých dětí. On, který je 
proti Mně, je také proti vám. Vše, co vzdává slávu Mně, vzdává slávu všemu, co je moje. 
To zahrnuje mého jednorozeného Syna a vás, mé milované potomstvo. 

Lidé, kteří pronásledují mé děti, nepocházejí ode Mne. Neboť každé utrpení, bolest 
a odloučení, které ti z vás, co jsou Mi nejbližší, musí snášet, jsou způsobeny Satanem a jeho 
hierarchií padlých andělů. Jejich největší touhou je vzít Mi vás, a kvůli tomu budete trpět. 

Protože Já neberu zpět, co dávám, vaše svobodná vůle bude jak vaším vítězstvím, tak 
i vaším pádem, podle toho, jakou cestu si vyberete. To znamená, že když Mi nabídnete svou 
svobodnou vůli pro dobro vaše a ostatních duší, můžete přemoci a také přemůžete, svého 
největšího nepřítele, ďábla. Ale když dovolíte zlu vniknout do své duše ze své svobodné vůle, 
přerušíte všechny svazky se Mnou. 

Nemohu zasahovat do vaší svobodné vůle, neboť by to znamenalo, že jsem porušil svůj slib. 
Nemohu vás nutit k volbě. Mohu vám jen ukázat směr, cestu k věčné spáse. Pak se budete 
muset rozhodnout, co chcete. Všechny dary mé nebeské hierarchie vám budou zdarma dány, 
pokud se rozhodnete, že je to život, co si přejete. Prosím – je to ve vašem zájmu – 
neopouštějte Mě pro okázalost a nádheru, které vám předestírá pokušení démonů. 

Mnozí z vás si Mnou nejsou jisti, nebo tím, kdo Já jsem, kvůli Satanovým schopnostem, které 
přijal a zaslepuje vám jimi moji existenci. Otevřeně se bude smát každému vašemu druhu 
lidské logiky a intelektu popírající mé božství. Já budu neskrývaně probírán s pohrdáním, ale 
ten mazaný zbabělec, jakým Satan je, se sám nikdy nedá poznat, protože to by zmařilo jeho 
záměry. Není pravděpodobné, že uvěříte ve Mne, dokud neuvěříte v ďáblovu existenci. Ale 
varuji vás. Věřte si o Mně, co chcete, ale nepopírejte existenci zla, neboť je všude kolem vás. 
Popírejte zlo a popřete Mne, neboť zlo je protikladem všeho, co představuji. Já jsem Láska. 
Láska je moje. Ti, kdo milují, Mě nemusejí uznávat, ale beze Mne by nebylo nic. Ani vesmír. 
Ani láska. Ani život. 

Neudělejte tu chybu, že dáte přednost šiřiteli zla před mým božstvím. Brzy nastane den, kdy 
porozumíte všemu, co vám říkám. Až vám budou staženy pavučiny z očí, musíte utíkat ke 
Mně. Budu čekat, abych vás přijal do mého útočiště, a od toho okamžiku vám setřu slzy, 
vyhostím všechno utrpení a vezmu vás do Světla svého království navždy. 



Miluji vás, drahé děti. Toužebně čekám na den, kdy se vrátíte do mého nebeského objetí. 

Váš milovaný Otec 
Bůh Nejvyšší 
 
1289. Matka Spásy: Můj Syn mi udělil moc rozdrtit hlavu hada 
Pondělí, 8. prosince 2014 v 17:30 
 
Mé drahé děti, až uslyšíte zvěsti o nových válkách v nejneočekávanějších místech, musíte 
si uvědomit, že proroctví, obsažená v Knize Zjevení, jsou u vás. 

Až přirozený řád země a jednání lidského rodu ve všech koutech světa upadne do chaosu, 
bude čas se připravit. Všechny tyto věci se musí stát v poslední baště proti všemu zlu, 
majícím původ v bezbožném zamoření Zlým. 

Člověk se obrátí proti člověku, lidé budou k sobě navzájem velmi krutí, bez špetky lítosti 
a každý zradí důvěru druhého. Takový je výsledek, kdy láska, pocházející od Boha, ze srdcí 
lidstva mizí. Dokonce i ti, kdo věří v mého Syna, se obrátí proti jeho učení. Ti, kdo jsou Mu 
nejbližší, přestože Ho milují, Ho zradí.  Ti, kdo Ho reprezentují, Ho vydají jeho nepřátelům, 
stejně jako to udělal Jidáš. 

Bude velmi málo dost silných, aby povstali a hlásali svaté Slovo Boží. Člověk je slabý a kvůli 
hříchu nemůže být zdravý. Dokud můj Syn znovu nepřijde a hřích nebude vykořeněn, budete 
snášet mnoho bolesti. Do té doby vaší jedinou zbraní proti moci Satana bude modlitba. 
Modlete se zejména můj nejsvětější růženec každý den, protože má moc oslabit sílu Satana 
a všech, které vede v poslední bitvě proti Ježíši Kristu a jeho církvi na zemi. 

Oznamuji vám nyní, že já, vaše milovaná Matka, Neposkvrněná Panna Maria, Matka Boží, 
vám dnes nabízím mimořádný dar. Byla mi dána milost stát se ochránkyní lidstva. V čase 
bojů se musíte utéci do mé ochrany. Ochráním každého z vás, kdo mě bude volat na pomoc 
proti zlu ďábla. Pod mou ochranou vám bude dána úleva od útoků, kterým budou vystaveni 
všichni křesťané, kteří se budou snažit zůstat věrni mému Synu ve zkouškách, které leží před 
vámi. 

Můj Syn mi udělil moc rozdrtit hlavu hada, aby vás mohl přivést blíže k sobě. Přijměte moji 
ochranu a já odpovím všem, kdo mě budou prosit o pomoc. 

Má služba patří Bohu a má věrnost mému milovanému Synu, Ježíši Kristu, jenž vás všechny 
tolik miluje. Není nic, co bych neudělala pro svého Syna, a není nic, co by neudělal On, aby 
vám přinesl osvobození od bolesti a utrpení.  

Děkuji vám, drahé děti za lásku, kterou mi projevujete, ale vězte, že já vezmu lásku, kterou 
mi dáváte a nabídnu ji svému Synu ke slávě Boží. 

Já zůstávám pokornou Boží služebnicí. 

Vaše milovaná Matka 
Matka Spásy 
 
1290. Matka Spásy: Po celé věky jsem byla posílána jako jeho posel  
Úterý, 9. prosince 2014 v 17:00 
 
Mé drahé dítě, já jsem Neposkvrněná Panna Maria, Matka Boží a přicházím, abych vám 
odhalila účel mého poslání na zemi. 



Jsem služebnice Pána a svým Nebeským Otcem jsem byla určena porodit jeho Syna, Ježíše 
Krista, Spasitele světa. Právě tak, jak jsem byla povolána splnit jeho nejsvětější vůli zrozením 
jeho jednorozeného Syna, jenž byl poslán dát věčný život všem jeho dětem, byla mi po celé 
věky dávána úloha jeho posla. Byla jsem posílána jako jeho posel, abych odhalila tajemství 
jeho nebeského království, a ve všech časech jsem přicházela sdělovat důležitá poselství pro 
svět. Nepřicházela jsem sama od sebe, protože mi nikdy nebylo dáno toto právo. Přicházela 
jsem ve jménu Boha, jako jeho věrná služebnice, pro slávu Boží, aby mohl povolat duše do 
svého Božího milosrdenství. Nyní znovu přicházím v tomto konečném poslání, se svolením 
Nejsvětější Blahoslavené Trojice, ke spáse duší. 

Nejprve jsem měla důležitou úlohu v příchodu Mesiáše a na závěr přicházím jako jeho svatý 
posel v těchto posledních časech, předtím než se On, můj Syn, objeví při svém Druhém 
příchodu. 

Po celé věky, když jsem se objevovala ve zjeveních na zemi, bylo světu dáváno znamení. 
V mnoha případech jsem odhalovala důležitá proroctví, skrze dar vnitřní promluvy, ale 
v některých případech nebylo řečeno vůbec nic. Místo toho bylo dáváno znamení a ti, 
požehnaní schopností rozlišení, pochopili, co Bůh chtěl, aby jeho děti věděly. Ze své velké 
šlechetnosti schválil tyto božské zásahy, neboť jeho jedinou touhou bylo zachránit duše. 

Můj Věčný Otec, jenž stvořil všechno z ničeho, zasahuje, jen když si přeje vysvobodit své děti 
z klamů, zasazených do jejich srdce. Pokaždé, když Zlý vytváří chaos, Bůh vždy zakročí, aby 
otevřel srdce svých dětí ke své velké lásce, kterou má pro každé z nich. Přijměte tuto misi, 
drahé děti, s laskavostí a vzdejte Bohu díky za jeho velké milosrdenství, bez něhož by mnohé 
duše byly ztraceny. 

Vaše milovaná Matka 
Matka Spásy 
 
1291. Nové náboženství pro všechny lidi bude přitahovat nekřesťanská vyznání 
Čtvrtek, 11. prosince 2014 v 21:50 
 
Má vroucně milovaná dcero, přináším vám dnes poselství, které ulehčí vašemu srdci. Vy, moji 
drazí stoupenci, věrní mému svatému Slovu, dostanete ode Mne mimořádné milosti. Tyto 
milosti, které budou vylity na všechny, kteří trpí v mém svatém jménu, vám přinesou 
mimořádnou úlevu ve zkouškách, které jsou před vámi. 
 
Dám vám také milost zachránit všechny ubohé zmatené, svedené a rozrušené duše, které Mě 
vyloučily ze svého života. Vaše modlitby a vaše vytrvalost je vše, co potřebuji, když Mi je 
nabídnete v pokání za tyto duše. Tento dar je mimořádný a Já jej udělím, protože velmi brzy 
zmatení velkého rozsahu vyvolá natolik velký neklid mezi křesťanskými vyznáními, že Mě 
mnozí opustí. 
 
Jako branci vstupující do armády v přípravě na válku, se budou lidé hlásit k novému 
náboženství, maskovanému jako křesťanské, o němž se bude mluvit jako o lidovém 
náboženství – náboženství, které přijímá silné, slabé, a všechny hříšníky, o kterém budou 
říkat, že překračuje všechny politické rozdíly. Mnozí se budou domnívat, že podporují své 
vlastní náboženství, ale opustí Mě. Cesta pro tento velký podvod již byla vytyčena a vůdci 
v tomto novém náboženství již byli jmenováni. Tiší, pracovití a rozhodní, už před nějakým 
časem zasadili semínka v mnoha národech a brzy uvidíte výsledky. 
 
Toto nové náboženství bude vnímáno jako soucitné. Nové náboženství pro všechny lidi bude 
přitahovat nekřesťanská vyznání a na obhajobu tohoto hnutí [jeho hlasatelé] použijí každou 



přesvědčivou lež. Boží zákony budou zcela ignorovat a učiní všechny pokusy ke zdůvodnění 
svého nového přístupu k celosvětové evangelizaci. 
 
Na obhajobu změn, potřebných k zavedení první části nového pseudo-učení, budou určití lidé 
z mé církve pronášet promluvy s typickými lžemi. K popisu mého učení nebudou použity 
výrazy, jež dobře znají křesťané, kteří mě skutečně znají. Když se o Mně budou zmiňovat, 
budou mluvit způsobem, ponižujícím a urážejícím mé božství. 
 
Já znám své vlastní a ti znají Mne. Znám i své nepřátele, kteří každému, kdo jim bude 
naslouchat, namluví, že Mě znají. Buďte ve střehu, když moji nepřátelé, kteří říkají, že jsou 
ode Mne, o Mně mluví pohrdavě, projevují málo úcty k mému Slovu, nebo se pokoušejí dát 
mu nový význam. Neboť i ten můj nejlstivější nepřítel klopýtne, protože všechno, co pochází 
od mého Odpůrce, bude vždy zmatené. Cokoliv, co pochází od Boha, kde je přítomný Duch 
Svatý, nebude nikdy zesměšňovat Mne, Ježíše Krista. 
 
Jakmile budete v mé církvi svědky zmatků a nového učení, uctívajícího lidské potřeby 
a tužby, pak z ničeho, co z toho vzejde, nebude dobrý pocit. Vy, moji drazí následovníci, 
budete zneklidnění, ustrašení a plní zármutku. Kvůli tomu, co má přijít, dám těm, kdo Mě 
skutečně milují, milosti, aby Mi pomohli zachránit Boží děti před touto velkou ohavností, 
která brzy zvedne svou ohyzdnou hlavu. 
 
Přijměte mé dary; slib pomáhat vám a vést vás, který vám teď přináším. Mé Slovo bylo 
lidstvu dáno už dávno. Slovo není nové. Člověk, jenž k němu přidává, nebo je mění, bude 
velmi trpět. Bylo to předpověděno v Bibli svaté a přesně to se nyní stane. Můj Odpůrce 
bude manipulovat s mým Slovem a svět spolkne lži, které se dostaví jako výsledek.  
 
Váš Ježíš 
 
1292. Svědomí člověka je jako zrcadlo jeho duše 
Sobota, 13. prosince 2014 v 00:15 
 
Má vroucně milovaná dcero, svědomí člověka je jako zrcadlo jeho duše. Co svědomí cítí, na 
co reaguje a v co věří, se zrcadlí v jeho duši. To znamená, že varuje-li vás vaše svědomí před 
něčím, o čem ve svém srdci víte, že je v Božích očích špatné, pak svému svědomí musíte 
naslouchat. 

Vede-li vás svědomí k obraně Božího Slova, jste-li přítomni zlu, musíte na to reagovat, tak 
jak víte, že máte. Přijmete-li zlo, když vás svědomí vede jinak, potom jste nevěrni Božímu 
Slovu. Pokud si říkáte křesťané, musíte se nechat vést svým svědomím. V duši křesťana, 
požehnané darem Ducha Svatého, bude svědomí stále na pozoru k ďáblovým podvodům ve 
všech jeho podobách. 

Pokud odmítáte poslušnost svému svědomí, odmítáte ji Bohu. A odmítáte-li Boha, odmítáte 
i své dědictví. Nikdy se nevymlouvejte, že jste přijali něco, o čem víte, že nepochází ode 
Mne, protože říká-li vám vaše svědomí jít jedním směrem, a vy si zvolíte opačný směr, pak 
jste nedokázali pozvednout můj kalich. Co míním svým kalichem? Jste-li křesťan, narazíte 
vždy na mé nepřátele. Křesťané jsou opovrhováni těmi, kteří nepřicházejí ode Mne. Mohou 
být období, kdy neutrpíte žádnou újmu, ale vždy přijde čas, kdy budete napadeni pro mé 
jméno. Až ten den přijde, opustíte Mne odmítnutím mého svatého Slova? 

Jak silná je vaše víra nebo vaše láska ke Mně? Teprve až budete čelit velkému protivenství, 
poznáte, kam až jste připraveni zajít v odmítnutí přijmout špatnost za dobro. Ti, dost silní, 



kteří odmítnou přijmout cokoliv, co popírá dogma, stanovené v Bibli svaté, pozvednou můj 
kalich. Kalich představuje mou Krev a pohár, který ji obsahuje. Kalich představuje utrpení, 
které se nevyhnutelně dostaví, až půjdete s velkou odvahou prosazovat Slovo Boží. 

Jestliže Bůh stanovil své zákony jako neměnnou pravdu skrze své Slovo v Bibli svaté, potom 
nemůžete přijmout nic, co jim odporuje. Odsoudit dogma v mém jménu znamená zříci se 
Mne. Přijde den, kdy moje církev na zemi bude popírat dogma, které je vytesáno do kamene, 
výměnou za učení temnoty. Přijmete-li tento podvod, i když vaše svědomí vám říká něco 
jiného, pak budete vinni kacířstvím. Jakmile to uděláte, nemůžete se už nazývat křesťanem, 
nebo mým stoupencem, protože se vás zřeknu, pokud to uděláte. 

Váš Ježíš 

1293. Vaše práce pro druhé nebude pro Mne znamenat nic, protože budete 
souzeni podle své věrnosti Pravdě 
Neděle, 14. prosince 2014 v 18:00 
 
Má vroucně milovaná dcero, mou smrtí na kříži dostal můj lid ode Mne velký dar. Tato oběť, 
odevzdaná k vykoupení světa od jisté smrti, je částí poslední smlouvy mého Otce před 
Velkým dnem, kdy můj Otec zachrání zbylé ze země. 
 
Generace za generací svědčila o Pravdě, obsažené v Knize mého Otce a jeho posvěcení 
služebníci utvrzovali Slovo Boží. Kolik jste jen zapomněli a jak málo toho znáte. Mnozí z těch, 
kdo byli určeni vás vést, chybovali a své pyšné hlavy, povýšeně vztyčené při pohrávání si 
s Božím Slovem, svěsí hanbou a strachem, až budou čelit Varování z nebes. Těmto 
posvěceným služebníkům musím říct následující: 
 
Vaše práce pro druhé nebude pro Mne znamenat nic, neboť budete souzeni podle své 
věrnosti Pravdě. Potrestám vás a má spravedlnost bude neúprosná, pokud neroztrháte vaše 
pohanské zákony a nebudete hlásat Slovo, které jste dostali už tak dávno. Vaše pohrdání 
Božími zákony Mi dělá velkou hanbu, ale váš klam, který Mě bude stát duše, povede k vaší 
zkáze. Ti z mého lidu, kteří žijí podle Slova Božího, ačkoliv pro vás nejsou nic, budou sedět 
na soudných stolcích, až budete přede Mne předvoláni uvést důvody, proč jste svedli můj lid. 
Můžete se domnívat, že vaši moci a vlivu se nedá nic vytknout, ale vězte, že vaše sláva 
pohasíná a brzy zlaté a bílé pláště, které nosíte, se změní v cáry a vaše třpytící se koruny 
nahradí plevel. 
 
Neboť ze všech hříchů na světě není nic horšího v mých očích, než pokrytci, tvářící se jako 
moji služebníci, ale neslouží Mi. Až přijde čas, kdy se Mi budete rouhat a krmit Boží děti lžemi 
o významu hříchu, sešlu na vás trest tak velký, že budete stěží popadat dech. Kroupy 
ohromné velikosti se budou hrnout z nebes a každý kostel, předaný mým nepřátelům, kteří 
znesvětí mé oltáře, bude zničen velkými záplavami. Neboť každý zločin, spáchaný proti Mně, 
je spáchán i proti Božímu dítěti. A tak vám budu posílat varování za varováním, dokud 
neodmítnete nové, falešné učení, dokud nebudete mluvit Pravdu – svaté Slovo Boží – 
a udržovat svátosti, jak jste byli učeni na počátku. 
 
Skrze tato poselství vám budu připomínat Pravdu a budu vás neustále varovat, až do dne, 
kdy se rozhodnete, koho si vybrat – Mne, nebo ty, kdo tvrdí, že jsou ode Mne, ale kteří jsou 
otroky šelmy. 
 
Váš Ježíš 
 
1294. Místo toho upadnou do pasti oddělením dogmatu od učení 



Pondělí, 15. prosince 2014 v 21:55 
 
Má vroucně milovaná dcero, když farizeové vyslali jednotku, aby na Mne zaútočila za použití 
každé myslitelné lsti, v tomtéž čase kázali v chrámech o proroctvích o příchodu Mesiáše. 
Zatímco se Mi pošklebovali a snažili se šířit nepravdy o mé morálce, citovali z Písma svatého. 
Když Mě farizeové pronásledovali – nazývajíce Mě všemi druhy jmen urážejících mého Otce – 
pokračovali v přípravě Božího lidu na příchod Mesiáše. Přestože jsem byl přítomný mezi nimi, 
odmítli Mě uznat, i když Mě nemohli ignorovat, protože jsem byl naplněn Duchem Svatým. 
Když jsem vstal z mrtvých, farizeové dostali důkaz o mém vzkříšení, ale vybrali si místo toho 
šíření lží, aby pravdu skryli. Jako výsledek jejich jednání byly milióny duší odtaženy od svého 
právoplatného dědictví – daru věčné spásy. 
 
Teď, kdy připravuji svět na svůj Druhý příchod, posvěcení služebníci v mé církvi udělají totéž. 
Budou kázat o Velkém dnu, kdy přijdu znovu, ale budou předpokládat, že tento den přijde 
v jiném století. Nepřipraví duše tak, jak si přeji. Nebudou vybízet můj lid, aby vyhledal 
smíření, aby se modlil, přijal svátosti a přísně se držel psaného Slova. Místo toho upadnou 
do pasti oddělením dogmatu od učení a odmítnou přijmout poselství dávaná Božím 
prorokům. 
 
Tak slepí jsou, když k nim nyní mluvím skrze Knihu Pravdy. Tak nevědomí jsou ti, kteří říkají, 
že ukazují cestu do mého království, když ve skutečnosti neznají správnou cestu, která 
k němu vede. Nejprve musí číst Bibli svatou, studovat ji a přijmout její obsah, neboť jak jinak 
Mě mohou poznat? Já přijdu jako zloděj v noci a oni nebudou připraveni Mě přivítat, protože 
necítili potřebu se připravit. 
 
Nyní stojím před vámi, moji posvěcení služebníci, a žádám vás, abyste Mi naslouchali. Prosím 
vás, abyste uvěřili v Toho, kterým jsem, co jsem učinil pro vykoupení člověka z hříchu, a co 
musím udělat nyní, abych naplnil smlouvu svého Otce. Jak se čas blíží, budou vám dávána 
znamení, že můj Den přijde brzy. Udělám to, abyste se probudili ze své dřímoty a slyšeli můj 
hlas. Naléhám na vás, abyste říkali pravdu o hříchu, Pravdu svatého Božího Slova a jak s ním 
nemůže být nikdy manipulováno, stejně jako o pravdě o mém božství. 
 
Slavnostně prohlašuji, že až dostanete tato znamení, bude na vás vylit Duch Svatý a ti, kteří 
Mě milují s jednoduchou poslušností, budou okamžitě vědět, že v této chvíli k vám mluvím. 
Pak vás naplním svou láskou a spatříte věci takové, jaké ve skutečnosti jsou, s jasností mysli 
a pochopením toho, co je od vás vyžadováno, abyste Mi pomohli dokončit můj plán na 
záchranu světa a každého Božího dítěte. 
 
Naslouchejte. Připravte se. Modlete se o moji sílu, moji odvahu a nikdy nezapomeňte na 
svou povinnost ke Mně. 
 
Jděte Mi v pokoji s láskou sloužit, nyní a navždy. 
 
Váš Ježíš 
 
1295. Nemluvte o každém svém dobrém skutku 
Úterý, 16. prosince 2014 v 23:00 
 
Má vroucně milovaná dcero, ti, kdo říkají, že přicházejí ode Mne a jsou požehnaní Duchem 
Svatým, jsou snadno rozpoznatelní těmi se skutečným darem rozlišení. Nikdy nevyhledávají 
pozornost druhých, nebo obdiv. Nikdy neusilují být oblíbení, ani oblíbení nebudou, neboť 
mluví-li Božím hlasem, přináší jim to hodně kritiky, protože laický svět Pravdou pohrdá. 



 
Slovo Boží bude mít vždy své kritiky a nebude laickým světem přijato s nadšením. Až přijde 
den, kdy uvidíte splynutí mé církve a laického světa, buďte ve střehu. Moji služebníci, kteří 
Mi zůstanou věrni a budou veřejně hlásat Slovo, jak bylo dáno lidstvu v Bibli svaté, nebudou 
nikdy populární. Mohou být tolerováni, ale jejich hlasy jsou zřídka slyšet a Pravda je obvykle 
odmítnuta s pohrdáním. 
 
Mezi vámi jsou ti, co se sami prohlašují za učitele mého Slova, ale šíří o Slovu Božím 
nepravdy, skryté za pečlivě vybranými slovy. Já vím, proč to děláte, a není to proto, abyste 
Mi pomohli zachraňovat duše. Naopak, chcete je ode Mne odtáhnout, neboť jste proti Mně. 
 
Zrádcům mé církve, včetně laiků, musím říct následující: Starejte se o svou vlastní zahradu, 
protože je zanedbaná a půda je neplodná. Plevel se zakořenil a zdravé rostliny nikdy 
nevyrostou, aniž byste vykopali hnilobu a nahradili půdu novou, pohnojenou zemí. Jen tehdy, 
když obnovíte svou zahradu a začnete od začátku, může vaše zahrada opět plodit život. Jinak 
nebude žádný život a všechno v ní zahyne. Zničíte nejen svůj vlastní život, ale i život těch, 
kdo jsou vám blízcí, neboť můj Odpůrce nezachovává věrnost dokonce ani těm, které 
ovládne jako otroky, vykonávající na Mně jeho mstu. 
 
Ti, kdo jsou moji, jsou v mnoha ohledech jako Já. Čím blíže jsou mému srdci, tím více Mě 
napodobují. Budou pokorní, neboť by se nikdy nemohli vychloubat svou znalostí o Mně. Mluví 
jen to, co bych řekl Já, a tím je Pravda, i když to na ně přitahuje nenávist. Shledali by, že je 
velmi nepříjemné být povýšen, nebo chválen pro jakékoliv dobré dílo, které vykonávají, 
protože to není jejich záměr. Usilují jen konat mou svatou vůli. 
 
Znechucují Mě hlasy lidí, kteří křičí "podívejte se na mě – já jsem služebník Boží", a kteří 
pyšně předvádějí dobrá díla, jež vykonávají v mém jménu, aby to viděl celý svět. Po každém 
dobročinném díle, které dokončíte, jděte dál k dalšímu úkolu – a neříkejte nic. 
  
Nevyhledávejte uznání, neboť je to mé dílo, které děláte. Všechny dobré skutky vykonané 
v mém jménu, musí být nabídnuty Mně v pokorné služebnosti. 
 
Nesmíte se nikdy vynášet v mém jménu, neboť je Mi to odporné. Sloužíte-li Bohu, sloužíte 
jeho lidu a musíte Mu vzdát díky za to, že vám dal milost to učinit. Nemůžete říct, že konáte 
takové skutky v mém jménu, hledáte-li díky, uznání, nebo chválu druhých. Učiníte-li to, pak 
jste pokrytci. 
 
Váš Ježíš 
 
1296. Matka Spásy: Dar lásky je na Vánoce mocnější 
Sobota, 20. prosince 2014 v 16:25 
 
Mé drahé děti, láska mého Syna není nikdy tak hojná, jako je tomu na Vánoce. 
 
V tomto čase, během oslavy svého narození, zaplavuje duše svou láskou. Teď musíte 
prožívat lásku, kterou dostáváte, přirozeně, jako děti Boží. Musíte si vážit daru lásky 
pocházejícího od Boha a rozdělit se o tento dar s každým, koho znáte. 
 
Dar lásky je na Vánoce mocnější v duších všech Božích dětí a právě v tomto čase si musíte 
uvědomit, že láska začíná v rodině. Můj Syn byl narozen v rodině, a to z dobrého důvodu. 
Bůh se sám projevil – ne jako jedinec poslaný na misi bez nikoho ve své blízkosti – ale ve 
svaté rodině. 



 
Milujte svou rodinu a zapomeňte na minulé prohřešky. Milujte všechny, včetně těch, kteří vás 
nenávidí. Sdílením lásky můžete přemoci nenávist, a i když to může být chvílemi těžké, 
budete tím silnější a v pokoji. Nenávist je negativní emoce a vysiluje duši silným pocitem 
nespokojenosti. Užírá srdce duše, dokud nezemře. Nedejte se nenávistí oddělit od daru lásky, 
který je nejmocnější milostí, protože pochází od Boha. 
 
O těchto Vánocích milujte jeden druhého, jako Bůh miluje každého z vás. Modlete se za ty, 
kteří vám provedli nějaký zlý čin, a proste mého Syna, aby vás zbavil břemena nenávisti. 
 
Boží lásku v celé její slávě lze vidět v rodině, prospívající v lásce. Rodiny, šťastné z dostatku 
vzájemné lásky, musí šířit tuto lásku k druhým, kteří postrádají lásku ve svém životě. Člověk, 
vychovaný v milující rodině a milující něžným srdcem, se dotýká duší druhých. Tak se šíří 
Boží láska – z kruhu rodiny. 
 
Můj Syn, Ježíš Kristus, svoje poslání na vykoupení člověka z hříchu, začal ze srdce milující 
rodiny. A tak vás o těchto Vánocích prosím, abyste milovali jeden druhého a prosili mého 
Syna, aby požehnal všechny rodiny milostmi se ještě více navzájem milovat. 
 
Láska, která je přítomná v rodině, dokáže překonat všechny překážky, stavěné před ni 
Satanem. Je to rodina – základ Boží lásky – kterou Satan pohrdá. Je to rodina, na niž se Zlý 
zaměřil, a udělá cokoliv, aby jednotu rodiny zničil. 
 
Láska a svornost v rodině je velký dar z nebe a musíte se stále snažit, abyste zůstali 
jednotní. 
 
Vaše milovaná Matka 
Matka Spásy 
 
1297. Ach, jakou by mi udělalo radost, kdyby se ke Mně obrátili ve vánoční den 
Pondělí, 22. prosince 2014 v 20:45 
 
Má vroucně milovaná dcero, toto je poselství pro svět, pro vánoční den. Když už všichni 
oslavujete moje narození, dovolte Mi vstoupit vám do srdce v tento výjimečný den – neboť 
tento den je mým dnem. 
 
Pozvěte Mě do svého domova jako vítaného hosta a představte Mě těm z vaší rodiny, 
přátelům a sousedům, kteří už možná na Mne zapomněli. Vánoce jsou sice k Mojí oslavě, 
ale Já jsem přitom ignorován uprostřed všeobecného veselí. Nechte si zmínkou o Mně potěšit 
srdce, přinést radost a naději do budoucnosti – té budoucnosti, kterou jsem vám zajistil ode 
dne svého zrození. 
 
Těm, kteří Mě už nemají v úctě, připomeňte lásku, kterou k nim mám a jak toužím být opět 
součástí jejich života. Ach, jakou radost by Mi udělalo, kdyby se ke Mně obrátili ve vánoční 
den. Zahalil bych je do bezpečí svého božského útočiště a nenechal bych je už od sebe 
odloučit. 
 
Moji milovaní následovníci, vy jste má rodina a Já jsem vaše rodina. Svým milosrdenstvím 
vás vezmu do náruče svého milovaného Otce, jenž vás vášnivě miluje laskavým rodičovským 
srdcem. Ach, jak jen On vás miluje a kolik radosti pociťuje, uznáváte-li Mne a voláte ke Mně 
o pomoc. 
 



Jste pro Mne vším a má láska k vám je všezahrnující, vám nepochopitelná. Proto budu 
s horoucím soucitem a neúprosným odhodláním bojovat za každého z vás, abych vás 
zachránil před zlobou mých nepřátel. Střežím vaše duše s velkou žárlivostí a vybojuji dobrý 
boj, abych vás přivedl bezpečně do svého království. Bez ohledu na odpor proti Mně, kolik 
ponížení budou muset snášet křesťané pro Mé jméno, přestože vám můj protivník nachystá 
mnoho svádění – Já zvítězím v této bitvě o duše. To je skutečnost, neboť nic nemůže stát 
mezi Bohem a jeho dětmi, protože On to nedovolí. Člověk, který to zkusí, bude sražen. 
Nenávist bude zničena a lži budou odhaleny pro svou povrchnost, z níž byly vytvořeny. 
Pravda obstojí ve zkoušce času. 
 
Brzy přijdu sjednotit děti Boha – jeho drahou rodinu. Pozdvihněte svá srdce, nenechejte si 
mými nepřáteli oslabit svého ducha a naděje nechť je vaše jediná myšlenka. Mějte naprostou 
důvěru v mé velké milosrdenství a buďte připraveni uvítat Mě, svého Spasitele a Vykupitele 
zpět do svého života. Radujte se, neboť mé sliby s sebou přinesou důvod k největší radosti. 
Tyto Vánoce budou radostné, neboť můj čas je blízko. 
 
Váš milovaný Ježíš 
 
1298. Den, kdy přijdu ve svém Božím milosrdenství, bude dnem osvícení 
Úterý, 23. prosince 2014 v 16:55 
 
Má vroucně milovaná dcero, v tomto výjimečném čase volám ke všem svým milovaným 
následovníkům, aby přišli ke Mně a dovolili Mi pokrýt je svou vzácnou Krví. Vzdal jsem se 
svého života na zemi na důkaz svého velkého milosrdenství a pohnu horami, oceány a otřesu 
zemí až přijdu, ještě jednou, abych vás všechny vzal k sobě. 
 
Miluji vás a přináším vám velká požehnání a útěchu v přípravě na můj čas. Dovolte svým 
srdcím přivítat Mě. Dovolte mé lásce k vám proniknout srdce všech Božích dětí, včetně těch, 
které vás pronásledují pro mé svaté jméno. Tyto Vánoce vám přinesu pokoj a ujišťuji vás, 
že můj čas je už velmi blízko. Přijdu brzy, abych vám projevil své milosrdenství. Darem 
Ducha Svatého chytnu za srdce ty z vás, kteří Mnou v tomto poslání pohrdáte. Všechny 
pochybnosti, které byste snad měli, brzy zmizí a svého břemene budete zbaveni. Do té doby 
budete snášet bolest z odloučení ode Mne, zaviněné králem lží, který má potěšení z toho jak 
Mě odmítáte. 
 
Neodporujte Mi, moji milovaní, neboť vás miluji s neustávající touhou. Je mi hořce sladko, 
když přijdu a doprošuji se těch, co říkají, že Mě milují, aby se ke Mně obrátili. Pláču slzami 
lítosti, když Mě ani skrze tento Boží zásah nejste schopni přijmout, ač je vám dáván tak 
upřímně. Měli byste se snažit hlásat Pravdu, ale místo toho jste Mě krutě odmítli způsobem 
nepatřičným mému božství. 
 
Den, kdy přijdu ve svém Božím milosrdenství, bude dnem osvícení. Okamžitě poznáte, že 
jsem vás vzal do času úplné opuštěnosti, kdy nic, co jste učinili, nemůže být přede Mnou 
skryto. Za každý čin slabosti z vaší strany pocítíte bolest mého utrpení, která se stane i vaší 
bolestí. Výčitky svědomí budou jen tak silné, jako víra, kterou ve Mne máte. Tak mnozí z vás 
si uvědomí, co potřebují učinit, aby získali mé přijetí. Avšak někteří osvícení svědomí 
odmítnou kvůli vzdálenosti, kterou jste mezi námi vytvořili. 
 
Vám, pyšným a arogantním, kteří během Varování skryjí přede Mnou svou tvář, musím říct 
následující: Nebojte se, neboť jste moji. Protože jste dítě Boha, stvořené k jeho obrazu, 
projevím vám velké milosrdenství. Nemějte strach z Toho, kdo vás miluje – bojte se jen 
toho, který vámi pohrdá, neboť on, Zlý, je váš největší nepřítel. Odmítněte Mne a budete 



zotročeni mým největším protivníkem, ale když ho odmítnete, má moc vás obklopí, ochrání 
a bezpečně přivede do mého království. Říkám vám to proto, abyste věděli, že když řeknu, 
že se to stane, tak se to stane. A až ten den přijde, musíte mít na paměti má slova. Nemějte 
ze Mne strach, neboť čeho se máte bát? Když jsem se pro vás vzdal svého života, proč byste 
tedy chtěli zanechat svůj život ďáblu, který usiluje jen o zničení vaší nesmrtelné duše? 
 
Je jen jediná cesta, kterou se můžete dát, a ta vede ke Mně, k vašemu milujícímu Spasiteli 
a Vykupiteli. Já jsem vaše záchranná síť. Neutíkejte před svojí spásou. Myslete vždy na můj 
soucit, lásku a velké milosrdenství. Mé Boží milosrdenství je na dosah. 
 
Váš milovaný Ježíš  
 
1299. Humanismus je urážkou Boha 
Čtvrtek, 25. prosince 2014 v 15:10 
 
Má vroucně milovaná dcero, neznepokojujte se duchem zla, který kazí svět. Nechejte 
všechno na Mně. Neboť pokud Mě budete milovat, chovat v úctě a milovat druhé podle mé 
svaté vůle, ochráním vás před bolestí všeho, co je proti Mně. 
 
Nejhorší bolest, kterou budete muset snést, bude ta, že uvidíte takzvané činy dobročinnosti 
a humanitárních zájmů v globálním měřítku, které budou maskovat skutečné záměry mého 
nepřítele. V srdci budete vědět, že podvodník je u díla. Až laický svět a ti, kdo tvrdí, že Mě 
zastupují, budou mluvit o politice, humanitárních činech, ale přestanou zdůrazňovat 
důležitost zachování lidského života za každou cenu, pak vězte, to není to, co si přeji. Jestli 
ti, kteří říkají, že Mě reprezentují, nemluví se stejným zanícením o zlu potratů, jako to dělají 
u ostatních činů proti lidskosti, pak si buďte vědomi, že něco je špatně. 
 
Můj Otec ztrestá všechny, kteří vraždí jeho děti, včetně dětí vyživovaných v mateřském lůně 
v očekávání zrození. Pachatelé takových zločinů podstoupí strašný trest, pokud nebudou 
upřímně litovat svých hříchů proti Němu. Ti, kdo jsou ode Mne a reprezentují mou církev na 
zemi, nesplnili očekávání v hlásání Pravdy. Vražda, včetně potratu, je jedním z největších 
hříchů proti Bohu. Vyžaduje to mimořádný skutek pokání, aby takový hřích mohl být 
odpuštěn. Proč tedy má církev nebojuje důrazně a energicky proti tomuto hříchu – jednomu 
z nejohavnějších projevů vzdoru vůči mému Otci? Proč odvádějí vaši pozornost od označení 
nejvážnějšího z hříchů, zatímco kážou o důležitosti humanitárních činů? 
 
Humanismus je urážkou Boha, protože se soustřeďuje na lidské potřeby a ne na nutnost kát 
se z hříchu před Stvořitelem všeho, co je. Pokud budete ignorovat smrtelné hříchy, jasně 
definované v zákonech, stanovených Bohem, které vedou k věčnému zatracení, pak 
sebevětší porozumění pro občanská práva lidského rodu tyto hříchy neodčiní. 
 
Pokud ve Mne věříte a sloužíte Mi, pak musíte říkat jen Pravdu. Pravdou je, že hřích je váš 
největší nepřítel – ne ti, kdo vás pronásledují. Smrtelný hřích bez upřímné lítosti vás přivede 
do pekla. Jste-li ve smrtelném hříchu a marníte čas podporou velkých dobročinných 
a humanitárních skutků a nekajete se, pak bude vaše duše ztracena. 
 
Nedejte se zmást řečmi, jednáním či skutky dobročinnosti, když tím nejdůležitějším je boj 
proti smrtelnému hříchu. Moji posvěcení služebníci, kteří vám odmítají připomínat následky 
smrtelného hříchu, nechápou své poslání v mé službě. Nemůžete zamést hřích pod koberec, 
z dohledu, jakoby neexistoval. Sebehlubší soucítění s lidmi, pronásledovanými pro mé jméno, 
nenahradí, že se hříšníci nesmíří se Mnou, Ježíšem Kristem, na odpuštění hříchu. 
 



Váš Ježíš 
 
1300. Ti, co přijmou ohnivé jazyky, nebudou tolerovat hřích 
Pátek, 26. prosince 2014 v 14:00 
 
Má vroucně milovaná dcero, můj čas se blíží a utrpení, strádání a bolest, způsobené hříchem, 
brzy pominou. 

Mezitím má láska bude udržovat svět a za každé bezpráví a zlé činy, spáchané mými 
nepřáteli, skoncuji s jejich zdrojem. Boj proti zlu bude vyhrán láskou, kterou vštípím do srdce 
dobrých duší. Tato láska uchvátí všechny, jichž se dotkne, a oheň Ducha Svatého naplní duše 
všech, požehnaných Boží láskou. 

Toto vylití Ducha Svatého, takové, jaké se nestalo od doby, kdy jím byli požehnáni moji 
apoštolové o letnicích, probudí lidstvo. Jen málo bude nedotčených mocí Ducha Svatého 
a budou vůči ní bezmocní. 

Protože Bůh miluje své děti, pošle jim tento nádherný dar. Duše budou čistější a ti, kdo 
přijmou jazyky ohně, nebudou tolerovat hřích.  

Lásku, kterou požehnaní mocí Ducha Utěšitele budou předávat dál, nebude možné ignorovat. 
Díky tomu bude Satanova moc oslabena a jeho vláda nad světem se zmírní, než padne zpět 
do propasti. 

Radujte se, moji milovaní následovníci, protože je to díky moci mé lásky, že zachráním svět 
a všechny, kdo přijmou mé milosrdenství. 

Kráčejte v mé lásce. Milujte jeden druhého, jako Bůh miluje vás. 

Váš Ježíš 

1301. Matka Spásy: Pro většinu z vás je Boží vůle tajemstvím 
Sobota, 27. prosince 2014 v 12:55 
 
Mé drahé děti, musíte vždy důvěřovat svaté vůli mého Syna, protože On nepřipustí, aby tolik 
zla pohltilo svět, neboť tak velké je jeho milosrdenství. 
 
Zasahuje-li můj Syn do nějakého činu, způsobujícího jakékoliv znesvěcení, dělá to na 
ochranu  víry. Slovo mého Syna je posvátné a z vlastní vůle činí to, co si přeje. Vaše vůle 
vám patří, ale odevzdáte-li ji dobrovolně Bohu, pak můžete konat jen jeho vůli. 
 
Důvěřujte neustále mému Synu, neboť vše je v souladu s jeho vůlí. Když dopustí šíření zla 
a klamání svých následovníků nepřáteli, pak je to z jeho vůle ke zkoušce víry věrných. Pro 
většinu z vás je Boží vůle tajemstvím, ale On může v každém okamžiku rozhodnout, co je 
nutné pro dobro lidstva. 
 
Musíte umožnit svému srdci zůstat v pokoji, lásce a důvěře v mého Syna, Ježíše Krista. Je 
mezi vámi silně přítomen a za to musíte být vděčni, protože bez jeho svaté přítomnosti by 
zemi pokryla temnota. 
 
Vaše milovaná Matka 
Matka Spásy 
 
1302. Ochraňujte mé Slovo. Mluvte o mém Slovu. 



Neděle, 28. prosince 2014 v 18:30 
 
Má vroucně milovaná dcero, největší bolest soužení je ta, která existuje v zákonech vašich 
národů, které všemi způsoby odporují Božím zákonům, jak otevřeně, tak i skrytě. Neboť 
každý Boží zákon, který porušili ti, kdo řídí vaše národy, je nyní nahrazen tichým zabijákem 
duší. Každý zlý čin bude představen jako dobrá věc. Čím hříšnější je jednání, tím více mu 
bude tleskáno. Ti, co hlásají Pravdu – pravé Slovo Boží – nebudou mít možnost promluvit. 
Jejich hlasy bude většina ignorovat. Ale pokud budou slyšeny, budou odsouzeny jako  
škodlivé. 

Pro Pravdu skutečně nastal čas, kdy bude postavena na hlavu a vydávána za lež. Většina 
bude nyní Slovo považovat za literární dílo – za lež. Avšak Boží zákony je těžké ignorovat, 
a tak se stane, že ti, co řídí vaše národy, až budou vyzváni zodpovídat se ze svých 
bezbožných činů, prohlásí Boží Slovo za chybné a zastaralé. 

Aby ďábel zajistil přijetí své zkaženosti, jeho lstivost vedla k tomu, že každé morální jednání 
a skutky budou prohlášeny za nelidské a jdoucí proti občanské svobodě. Ale ti, kdo jsou 
požehnáni darem Ducha Svatého, budou stále schopni rozlišit mezi dobrem a zlem. Nikdy 
předtím, ode dnů Noe, nebyl svět pokryt takovým klamem. Nikdy předtím člověk nehřešil 
tak jako dnes. A stejně jako ve dnech Noe, posedlost člověka sebou samým dosáhla 
takových mezí, že věří, že má moc nad svým osudem – taková je míra jeho narcismu. 

Hřích je dnes přijímán s radostí a je prosazován jako občanské právo, a proto se od vás 
očekává, že to budete respektovat. A pokud ne, pak byste mohli zjistit, že jste vinni 
zločinem. Vaším zločinem bude to, že se držíte Božího Slova a kvůli tomu budete nuceni 
trpět. 

Jak snadno lze člověka oklamat globálním plánem k rozptýlení pocitu viny za hříšné činy, 
vepsaných do zákonů vašich národů. To všechno bylo předpověděno a velmi brzy už žádná 
nepravost, včetně vraždy, eutanazie a potratu, nebude považována za špatnost. Přijde čas, 
kdy genocida ohromného rozsahu bude následovat zavedením takových zákonů, jež budou 
navrženy tak, aby učinily legálním a legitimním zabíjení těch, kdo trpí zdravotním postižením 
a jinými fyzickými potížemi. 

Špatné zákony, zakotvené ve vašich národech, povedou k zavedení významnějších zákonů, 
které vás zbaví všech práv. Dali jste pravomoci těm, kdo Mě popírají – kdo pohrdají Božími 
zákony – a proto vzniknou ještě nemorálnější zákony, které způsobí nepředstavitelné utrpení. 
Co se může jevit jako zákony státu prosazující občanská a lidská práva, povede k druhu 
diktatury, pro niž být křesťanem se stane porušením zákona. 

Ochraňujte mé Slovo. Mluvte o mém Slovu. Nepadněte do léčky účastí na kdejaké globální 
kampani za občanská práva, která je zamýšlena k obrácení světa na nové jednotné světové 
náboženství. Volám k mým posvěceným služebníkům, aby hlásali Boží Slovo a odmítli zlé 
jednání, které sevřelo téměř každý národ, který popírá Slovo Boží. 

Je velmi snadné dovolávat se rozšiřování lidských práv, ale je třeba, aby se mí odvážní 
služebníci postavili a prohlásili, že takové činy – které jsou Bohu odporné – jsou namířeny 
proti Mně. Protože tím na sebe přitáhnete obrovskou kritiku, která vás učiní neoblíbenými. 

Mějte na paměti, co jsem řekl – člověk, jenž Mi upřímně, čestně slouží, se nikdy nebude bát 
mluvit Pravdu a nikdy nebude vyhledávat popularitu. Jeho jediným cílem bude zachraňovat 
duše. 

Váš Ježíš 



1303. Matka Spásy: Boží vůle je nepřekonatelná 
Pondělí, 29. prosince 2014 v 17:30 
 
Mé drahé děti, nemějte obavy z Kristových slibů, neboť budou zásadní pro vaše vykoupení. 
Můj Syn, Ježíš Kristus, je přítomen mezi vámi a nikdy vás neopustí, ani se vás nevzdá. Jeho 
slib zachránit svět bude naplněn, protože je to vůle mého Věčného Otce. 

Musíte si být vědomi, že Boží vůle je nepřekonatelná a nezáleží na tom, jak velké jsou 
překážky, které jsou před vás kladeny. Bůh, skrze své božství, rozdrtí všechny své nepřátele. 
Nesmíte si nikdy myslet, že zlo zvítězí, protože to není možné. Velká Boží láska vás povede 
k věčné spáse a ničemu se nepodaří vám zatarasit cestu. Až nepřátelé mého Syna budou 
zkoušet donutit vás přijmout zákony, které nejsou od Boha, musíte jim vzdorovat. Může to 
být pro vás těžké, ale bude vám dána síla pokračovat na vaší cestě a dostanete veškerou 
pomoc z nebes. 

Naučte se rozpoznat práci Zlého ve válkách, které vidíte všude vznikat, v bezbožných 
zákonech, zaváděných téměř v každém národě, popírajících Slovo Boží a ve zradě Ježíše 
Krista těmi, kdo tvrdí, že Ho zastupují, i když nečinně přihlížejí a nedělají nic pro hlásání 
jeho svatého Slova. Naučte se také rozpoznat nenávist, projevovanou vybraným Božím 
duším, protože pak poznáte obtížnost poslání, které jim bylo svěřeno, aby mohly připomínat 
světu, že Boží láska ještě žije. 

Musíte také vzdávat díky Nejvyššímu Bohu za život, který dal lidstvu skrze svého jediného 
Syna, Ježíše Krista. Kdyby nebylo narození mého Syna a jeho ukřižování, nebyla by ani nová 
smlouva, přinášející vám nádherný život, který vás čeká, rozhodnete-li se jej přijmout. 

Toto jsou časy příprav na nový svět, nová nebesa a novou zemi. Nemarněte čas snahou 
dohadovat se o tom, co vám dnes říká můj Syn. Místo toho se naučte přijmout Pravdu 
s povděkem. Já, vaše milovaná Matka, vás povedu k svému Synu a vaše modlitby vás 
v každém ohledu posílí, abyste se mohli stát hodni Kristových zaslíbení. 

Vaše milovaná Matka 
Matka Spásy 
 
1304. Můj Druhý příchod přinese velké štěstí 
Úterý, 30. prosince 2014 v 19:45 
 
Má vroucně milovaná dcero, svět patří mému Otci a mé království vzejde vzdor všem 
okolnostem. 

Protože taková je vůle mého Otce, svět opět povstane a Já ve své slávě přinesu pokoj, 
lásku a radost všem. Hniloba hříchu už nebude a všechny děti Boha, které přijmou Mne, 
jeho milovaného Syna, budou mít věčný život. 

Můj Druhý příchod přinese velké štěstí a v ten den bude setřena každá slza. Podám svou 
ruku milosrdenství všem a jen velmi málo vás odmítne mé království. Ti, kteří to učiní, do 
něj nevstoupí, nicméně budou svého rozhodnutí navěky velice litovat. 

Nemějte obavy z velkých převratů, neboť nadešel čas odstranit hnilobu, a až z půdy vyrazí 
nový život, pak nový svět, který bude bez konce, potěší každou duši, která se ke Mně 
přimkne. Já jsem láska a láska bude následovat Mě a každou duši, proniknutou Duchem 
Svatým. Buďte silní, moji milovaní následovníci, můj zásah je v tomto čase nutný, a Nový 
Jeruzalém brzy sestoupí z nebe, a svět, jak byl zamýšlen, povstane z popela. 



Nesmíte dovolit strachu sevřít vám srdce, vždyť není čeho se bát, protože Já přicházím 
a všechny vás miluji. Nechejte Mě v tomto čase dosáhnout ke každému z vás a utěšit vaše 
nuzná srdce. Já jsem mezi vámi a mé sliby lidstvu budou splněny ve správný čas. Buďte 
trpěliví, plní naděje a důvěry v mou lásku. Ale hlavně Mi důvěřujte, neboť kvůli vám jsem 
se vzdal života a není tedy nic, co bych neudělal, abych vás dovedl do svého nádherného 
království. 

Ponechejte vše v mých svatých rukou. Jděte v pokoji. Nikdy nepochybujte o mém velkém 
slitování. 

Váš Ježíš 

1305. Jediné nebezpečí pro lidstvo je sám člověk 
Čtvrtek, 1. ledna 2015 v 23:50 
 
Má vroucně milovaná dcero, člověk, jenž vytrvá v modlitbě, se Mi stane bližším. 

S mnohým zmatením ve světě i v mé církvi bude pro lidstvo výzvou dokázat rozlišovat 
mezi dobrem a zlem v Božích očích. Leč mnoho křesťanů ode Mne vzdálí nová, celosvětová 
podoba evangelizace, zaměřená výlučně na politiku. Místo povzbuzení, abyste Mi zůstali věrni 
a důvěřovali všemu, co Já jsem, budete ode Mne odváděni. Nesmíte si nikdy plést mé Slovo 
s požadavky laického světa. Skrze Knihu svého Otce jsem vždy lidstvu objasňoval nebezpečí 
takového jednání. Laický svět slouží jen svým vlastním potřebám a držitelům moci, jejichž 
ctižádost a sobecké touhy vytvářejí pravidla, které ovládají svět. 

Je rozšiřováno tak mnoho dezinformací ve vztahu k životnímu prostředí, kde jen Bůh může 
rozhodnout, jak se země bude chovat. Člověk může poškodit a způsobit újmu zemi, ale nikdy 
ji nemůže zničit, neboť to vše je v Božích rukou. Nedostatek víry v Boha způsobuje, že se 
člověk domnívá, že má kontrolu nad vesmírem. Pošetilý člověk si myslí, že jeho činy mohou 
změnit Boží zákony. Moudrý člověk ví, že Bůh je všemocný, a pokud je uctíván a jeho zákony 
jsou dodržovány, pak lidské přežití bude zajištěno. Přežití země nemá co dělat se smrtelným 
člověkem. Jen Bůh má moc vládnout nad vzduchem, který dýcháte, vodou, kterou pijete 
a nad schopností uchovat život. Jediným nebezpečím pro lidstvo je sám člověk. 

Člověk oklame jiné v zájmu vlastního zisku. Bude lhát, je-li to pro něj výhodné, a když se 
mu to hodí. Důvěra je snadno zneužita a nyní žijete v období, kdy musíte vědět, že země 
zůstane, jako byla dříve, a že všechny klimatické zvraty jsou způsobeny Boží rukou. Lidský 
zásah do takového božského stvoření bude dovolen pouze tehdy, je-li v souladu s Boží vůlí. 

Má církev je mé Tělo. Všichni, kdo ve Mne věří, jsou částí mého Těla. Ti, kdo jsou částí Mne, 
budou následovat mé učení. Ti, kteří říkají, že vedou mé následovníky, se musí držet mého 
Slova. Jejich úlohou je Pravdu bránit – ne se od ní odchylovat. 

Jste-li ode Mne odváděni a je-li mé Slovo světem odmítáno, pak povinností mých 
posvěcených služebníků, je připomínat světu, co je dobré a co špatné. Odložíte-li záležitosti, 
týkající se duší, výměnou za věci, které se v podstatě rovnají socialismu, pak vězte, že je to 
vychytralý a lstivý klam. Zrazuje také všechnu důvěru ve Mne. 

Váš Ježíš 

1306. Matka Spásy: Mnozí budou vyměněni, než bude nakonec zformováno nové 
náboženství  
Sobota, 3. ledna 2015 v 17:05 
 



Mé drahé dítě, tvář církve mého Syna se změní k nepoznání a bude nahrazena jinou, která 
nebude od mého Syna. Objeví se podvrh za podvrhem, jak bude učení mého Syna obráceno 
vzhůru nohama a nahrazeno falešným světským učením. 

V žádné církvi, která o sobě tvrdí, že jde ve stopách Ježíše Krista, není místo pro nic jiného, 
než pro Slovo Boží. Přijde však čas, kdy se církev mého Syna stane součástí politického hnutí 
zásadního významu a to ji zavede na cestu starosti o vše, co se týká světa, jen ne toho, aby 
zůstala věrna Slovu, jak bylo dáno Bohem. To vše se stane, jak bylo předpověděno, a tak 
můj věčný Otec umožní svým nepřátelům pohltit Tělo svého jednorozeného Syna, ale jen na 
krátký čas. Dovolí tak vyzkoušet odolnost těch, co znají Pravdu a těch, kteří zůstanou věrni 
jeho církvi, ale i těch, kteří ji odhodí ve prospěch učení temnoty. 

Bude trvat nějaký čas, než dojde ke všem těmto změnám, ale semena již byla zasazena. 
Všechna náboženství budou sloučena do jednoho a poté propojena s vládami a přivedena do 
doby, kdy do ní vstoupí člověk hříchu, aby zaujal své křeslo. Mnozí budou vyměněni, než 
bude nakonec zformováno nové náboženství, které prohlásí vše, jevící se tak navenek, že je 
dobrem pro všechny. 

Drahé děti, modlete se neustále o sílu snášet bolest, která z toho vyplyne. Můj Syn, Ježíš 
Kristus, pláče z velké lítosti nad tím, jak bude zrazen a pro duše, které se Mu cestou ztratí. 
Bude na jeho věrných posvěcených služebnících, aby uřídili loďku jeho pravé církve, až 
vpluje do neklidných a bouřlivých vod. Ale prosím, buďte ujištěni, že veškerá přízeň bude 
provázet ty, kdo zůstanou věrni Spasiteli a Vykupiteli světa, během těchto hrůzných 
a těžkých časů. 

Vaše milovaná Matka 
Matka Spásy 
 
1307. Hromy a blesky sestoupí na Pánův chrám 
Sobota, 3. ledna 2015 v 20:20 
 
Má vroucně milovaná dcero, když Bůh dal světu Pravdu skrze proroky, byl to z jeho strany 
čin milosrdenství. Tak mnozí na Boha natolik zapomněli, zbožňovali falešné bohy – kteří 
přicházejí z hierarchie Satana – že začali věřit ve svou nepřemožitelnost. Kdyby nebylo 
Božího zásahu, mnoho lidí by trpělo strašným trestem.  

Co Bůh říkal od počátku prorokům, se stalo. Varování, která dával lidstvu, vedla k tomu, že 
ti, kdo jim věnovali pozornost, byli zachráněni, zatímco ti, kteří je ignorovali, byli odvrženi. 
Všechno, co bylo předpověděno, se stane, a ti, kteří se postaví na odpor Bohu v jeho 
pokusech přinést pokoj a spásu svým dětem, se budou muset zodpovídat ze svého vzdoru. 
Protože Pravda byla překroucena a Slovo Boží ignorováno, lidé se budou i nadále odvracet od 
svatého Božího Slova. Jejich sestup do temnot přivodí trest Boha Nejvyššího. 

Mého Věčného Otce bolí dívat se na hloubky, do nichž padl člověk v honbě za vším, co mu 
přináší potěšení. Ale den, kdy svatá oběť bude zastavena, a hodina, kdy podvodníci znesvětí 
můj oltář, bude posledním trnem, kterým Mi probodnou bok. V tomto stanoveném čase 
hromy a blesky sestoupí na Pánův chrám, a ten se zhroutí. Běda člověku, který bude mít 
podíl na tomto znesvěcení, neboť bude zbaven všech milostí záchrany a padne do propasti 
jako kámen. Pak nikdo neuchrání člověka, jenž znesvětí můj oltář, neboť jakmile Boží ruka 
dopadne jako těžká sekera, uvědomí si Pravdu. 

Mnozí mohou od Boha odpadnout, ale většinou budou stále ještě k Němu volat a hledat 
útěchu v jeho náruči. Bude ale existovat jádro – banda šelem – jejíž vnější vzhled zakrývá 
uvnitř ležící zlo, která bude přemlouvat, lákat a přitahovat k sobě duše, jejichž ztvrdlá srdce 



je učinila dokonalými přívrženci spiknutí k znesvěcení mého Těla. To je skupina, 
předpověděná už tak dávno, která se pokusí zničit lidstvo. Její moc bude omezená, i když se 
může zdát velkou. Můj Otec nepřipustí, aby takový odpor vůči Mně, jeho jednorozenému 
Synu, trval dlouho. 

Lidé dobrého srdce se shromáždí a přijdou ke Mně. Největší rozdělení mezi lidmi bude 
vyvoláno hříchy pýchy a arogance, a pokud se nevzdají svých slabostí, poznají, že je 
nemožné přijmout mé milosrdenství. 

Musíte se držet Pravdy, neboť přimete-li něco jiného, než Pravdu – Slovo Boží – skončíte 
s prázdnou. 

Váš Ježíš 

1308. Ti, co se přede Mnou vyvyšují, ale o druhých mluví špatně, budou ode Mne 
odděleni 
Neděle, 4. ledna 2015 v 16:00 
 
Má vroucně milovaná dcero, přijde-li ke Mně člověk, jenž nevěří ve Mne, nebo v mé Slovo, 
a jemuž je dán dar rozlišování, a poprosí Mě o pomoc a milosrdenství, očistím ho a poskytnu 
mu spásu. Jestli člověk, jenž Mě zná, ale zrazuje Mě, a pak přijde ke Mně a bude obhajovat 
své jednání, odvrhnu ho, protože spáchal ten nejhorší hřích. 

Moji největší nepřátelé jsou ti, kdo byli požehnáni Pravdou, ale jejichž pýcha je přivedla 
k domněnce, že jsou privilegovaní jednat v mém jménu. Když jsem chodil po zemi, byl jsem 
zrazen jedním ze svých vlastních, a ne těmi, kteří Mě neznali. Tak tomu bude stále, až do 
příchodu Velkého dne. 

Ti, co se přede Mnou vyvyšují, ale mluví špatně o druhých, budou ode Mne odděleni. Ti, 
co jsou ode Mne odděleni, protože Mě odmítají, ale nakonec se ke Mně obrátí, budou 
zachráněni jako první. Buďte opatrní, když prohlašujete, že jste ode Mne, neboť moudrý 
člověk Mě bude milovat bez ohledu na milosti, které dostává. Nebude se nikdy vychloubat 
svou svatostí, svým zbožným životem, nebo pochopením mého Slova. Pýcha je pádem těch, 
kteří se domnívají, že Mě znají lépe než druzí. Jsou to ti, kdo přijdou ke Mně jako maličcí, 
které přivinu blíže ke svému svatému srdci. Jsou to duše, které Mě milují bez výhrad a které 
necítí potřebu předvádět svou lásku ke Mně, aby je ostatní obdivovali a vzhlíželi k nim. Je to 
člověk, který odevzdává vše do mých rukou, když hovoří Pravdu, který Mi přivádí duše, po 
nichž toužím, ne však člověk, který má pocit, že zasluhuje velkou chválu proto, že tak činí. 

Zlý získává vstup do duší těch, jejichž mínění o své vlastní velikosti v mých očích přesahuje 
všechnu lásku, kterou ke Mně mohou mít. Pak tyto duše používá, aby svou vychytralostí šířily 
nepravdy v mém jménu. Hřích pýchy je hlavní příčinou každého představitelného hříchu proti 
Mně. Musíte se vždy snažit bojovat s pokušením Mě zradit, domníváte-li se, že nějaká znalost 
mého svatého Slova vám dává právo vyslovit váš názor o tom, jak Bůh pracuje ve svém 
plánu spásy. Pouze On, jenž je nade vším, má právo to učinit. Všechny duše musí před Ním 
pokleknout a neprovádět to, o čem se domnívají, že je jeho svatá vůle, pokud to znamená 
urážet nějakou žijící duši v jeho svatém jménu. 

Pozorně naslouchejte tomu, co vám nyní říkám. Pokud jste zradili mé Slovo nebo Pravdu, 
musíte Mě prosit, abych vás zbavil vaší nepravosti, neboť nedostanete tolik času, jak si 
myslíte, k hledání útěchy v mém Božím milosrdenství. 

Váš Ježíš 

1309. Beze Mne by si smrt těla a duše vyžádala celé lidstvo 



Úterý, 6. ledna 2014 v 19:30 
 
Má vroucně milovaná dcero, když se člověk ke Mně obrací zády, velmi žalostně pláču, ale 
jsem trpělivý a odpouštějící. Odmítá-li mé Slovo a neprojevuje už lásku druhým, což by měl, 
má-li jít v mých stopách, působí Mi to velkou bolest. Přesto jsem trpělivý v naději, že se ke 
Mně vrátí. Když Mi člověk krade duše a zavede je do věčné temnoty, pak všechna  odplata 
bude moje a Já na něho uvalím velký trest. Tento trest může být v podobě utrpení, které, 
má-li štěstí a přijme svůj úděl s pokorou, ho může zachránit. 

Mé milosrdenství nezná hranic, jsem-li však hanoben velmi krutým jednáním páchaným na 
Božích dětech, mého hněvu bude třeba se bát. Vězte, že své nepřátele ztrestám, ale bude to 
k jejich vlastnímu dobru a pro spásu všech, s nimiž se stýkají. Dojde někdy konce to 
pohrdání Mnou, mým Slovem a plánem spásy, k jakému se snižují pyšní, arogantní 
a nevzdělaní lidé? Odpovědí je, že jejich zloba je nevyčerpatelná. 

Ještě nikdy nebylo mezi lidmi tak málo lásky, jak je tomu dnes. Ani jediná duše, žijící ve 
světě, není imunní vůči vlivu ďábla. Ti, kdo se mylně domnívají, že jsou v mé přízni, ale 
s druhými jednají tvrdě, pocítí tíži mé ruky. Už mi dochází trpělivost, srdce mám těžké a moje 
touha zachránit ty, co se snaží zničit druhé, slábne. 

Lstivost Zlého přesahuje vaše chápání. Přesvědčí dokonce i ty s nejsilnější vírou, aby Mě 
urazili smrtelným hříchem, a malověrné, aby ještě více podléhali hluboké beznaději. Nikdo 
není před Satanem v bezpečí, a když se nebudete modlit o mé milosrdenství, nabízet Mi 
osobní oběti, pak se ničení duší bude stupňovat. 

Milióny jsou v tomto čase pro Mne ztraceny, a přesto málo křesťanů chápe nutnost modlitby. 
Modlitba sama o sobě ničí vliv ďábla a Já vás prosím, abyste trávili více času v modlitbách 
k oslabení stisku, kterým svírá lidské pokolení. 

Bez mého zásahu by mnoho dalších miliónů duší bylo ztraceno. Bez mého milosrdenství by 
mnoho těch, směřujících do věčné temnoty, nikdy nespatřilo mou tvář. Bez mé přítomnosti v 
nejsvětější eucharistii by nebyl žádný život – život těla, ani život duše. Beze Mne by si smrt 
těla a duše vyžádala celé lidstvo, ale díky Mně už smrt nebude přítomna v novém 
přicházejícím světě. Protože jsem svým zmrtvýchvstáním smrt přemohl, přemůžete ji i vy. 
Smrt v mém novém království na zemi už nebude existovat. Tělo a duše bude živoucí jednota 
– dar, který nesmí být odmítnut. 

Nesmíte nikdy zapomenout na mé zaslíbení – všichni, kdo jste se Mnou a ve Mně budete mít 
věčný život. 

Váš Ježíš 

1310. Matka Spásy: Buď Slovo dané Bohem přijmete, nebo ne 
Středa, 7. ledna 2015 v 16:30 
 
Mé drahé děti, musíte se připravit na plány mého Syna na očistu vás všech v jeho očích. 
Čas jeho zásahu, aby ve vás probudil ducha, se blíží. 

Modlete se neustále za všechny ztracené děti ve světě, které přerušily všechna spojení 
s mým Synem, přestože byly odkojeny Pravdou. Brzy už nebudou mít žádné pochybnosti, 
pokud jde o jeho existenci a musíte se modlit, aby lidská pýcha nevstoupila mezi ně a Boží 
milosrdenství. Musíte se zejména modlit za duše, které tolika způsoby mého Syn zradily, 
a aby dostaly odvahu se před Ním pokořit a úpěnlivě prosit o milosrdenství. 



Pravda, drahé děti, daná lidstvu projevením se mého Věčného Otce skrze jeho 
jednorozeného Syna, Ježíše Krista, je trhána na kusy. Nepřijímejte žádnou podobu učení, 
které se nedrží Pravdy jako celku. Nesmíte nikdy říct, že část Pravdy je důležitá, a pak zbytek 
z ní odmítnout. Buď Slovo dané Bohem přijmete, nebo ne. Čas není důležitý. Co bylo dáno 
člověku před tisíci roky skrze Slovo Boží, se nezměnilo, a ani se změnit nemůže. Vše, co 
pochází od Boha, musí zůstat nedotčeno, bez ohledu na to, jak je to těžké. Zůstat věrni 
Božímu učení vyžaduje velkou odolnost, vytrvalost a pevné odhodlání. 

Láska je cestou, kterou dokážete zůstat věrni mému Synu, ale tato láska musí být bez 
výhrad. Nesmí být nikdy poskvrněna sobeckou láskou, protože ta nevzdává Bohu slávu. 
Milujete-li skutečně Boha, musíte zůstat věrni Slovu. Říkáte-li, že jste učedníci mého Syna, 
Ježíše Krista, pak musíte následovat jeho učení bez podmínek. Musíte se vzájemně milovat, 
jako On miluje vás – bez výhrad. Nemůžete říkat, že milujete Boha, nemilujete-li se 
navzájem. Nemůžete kráčet v jeho stopách, když neodpouštíte těm, kteří se proti vám 
provinili. 

Jen když budete dodržovat Boží zákony, můžete vstoupit do jeho nádherného království. 

Vaše milovaná Matka 
Matka Spásy 
 
1311. Kde chybí láska, tam v duši nejsem 
Pátek, 9. ledna 2015 v 15:30 
 
Má vroucně milovaná dcero, je čas, aby se proti projevům pohrdání miliard lidí Pravdou – 
svatým Božím Slovem, spojili křesťané celého světa. 
 
Každý hřích proti Bohu je nyní považován jako pro Mne přijatelný. Mně odporné hříchy budou 
už brzy představovány jako pro Mne přijatelné, ale to je nemožné. Pokud cokoliv, co není 
ode Mne, kladete přede Mne v mých kostelích, působíte Mi tím velkou bolest. 
 
Ještě nikdy nebylo pro křesťany tak těžké jít mou trnitou cestou, jako je tomu dnes. Lži, lži 
a zase lži do vás hustí mým jménem a tak nesmíte zapomínat na mé učení, jinak vás 
oklamou ti, co chystají spiknutí proti Božímu Slovu. Být křesťanem chce mnohem víc, než se 
jím jen prohlásit. Jste-li skuteční křesťané, pak učiníte vše, co jsem učil, a budete následovat 
svaté učení obsažené v Bibli svaté. Uznat mé učení je jedna věc, ale jednat podle toho co 
jsem učil, je věc jiná. 
 
Milovat jeden druhého není nikdy snadné, kvůli existenci hříchu. Milovat své nepřátele na vás 
klade velké břemeno, ale pokud se za to modlíte, poznáte, že vaše láska ke Mně roste. 
Milujete-li Mě opravdově, budete prosti nenávisti, a pak najdete pravý pokoj mysli i duše. 
Pokud dovolíte Satanovi svést vás k nenávisti vůči druhým, upadnete do strašné temnoty. 
Nenávist je jako plevel, který roste a rychle se šíří. Když nenávist hnisá v duši, nakonec ji 
zcela pohltí. Přináší s sebou úzkostný neklid, a ti, kteří jsou jím plní, nenajdou nikdy pokoj. 
Nenávist plodí nenávist a rychle se šíří z jedné duše na druhou. Jakmile se Satan v těchto 
duších usadí, nikdy je neopustí, dokud se nebudou kát a neprojeví opravdové výčitky 
svědomí. 
 
Láska utišuje každý druh nenávisti, ale pokud svou duši nevzdálíte od těch, kdo podněcují 
k nenávisti, budete uvrženi do beznaděje. Nemohu zachránit duši, která nebude upřímně 
litovat své hříšnosti. Čekám na vaši zpověď, a když přijdete ke Mně a poprosíte Mě, abych 
vás zbavil kletby nenávisti, vyvedu vás ruku v ruce zpět do svého útočiště pokoje. 
 



Pokoj a láska mohou pocházet jen od Boha. Vždy Mě vyhledávejte, neboť Já jsem láska. Kde 
chybí láska, tam v duši nejsem. 
 
Váš Ježíš 
 
1312. Bůh Otec: Má moc přesahuje vše, co je z tohoto světa i mimo něj 
Sobota, 10. ledna 2015 v 15:36 
 
Má nejdražší dcero, lidstvo se obrátilo proti Mně a všemu, co jsem stvořil k svému obrazu, 
a proto je můj žal velký. 

Mé děti budou zachráněny zásahem mého vroucně milovaného Syna, Ježíše Krista, a to se 
stane velmi brzy. Před tímto dnem prosím všechny, kdo Mě milují, aby uznali Pravdu, mého 
Syna a jeho lásku a modlili se o jeho milosrdenství. 

Vy, kteří milujete mého Syna, si musíte připomínat jeho slib očistit svět a odstranit hřích 
dříve, než sestoupí jeho nádherné království. Život těla a duše bude věčný a ti, kdo přijmou 
milosrdenství mého Syna, získají tento velký dar. Ti, kdo jej odmítnou, nebudou mít nic. 

Pojďte, mé děti, a přijměte mé Slovo, neboť je věčné a nic je nezničí. Můj protivník kypí 
v tomto čase zlostí, protože ví, že svět bude zbaven jeho vlivu a uvrhne hrozné utrpení na 
duše, kterým chce upřít dar věčného života. 

Budete zkoušeni ve své víře v Nejsvětější Trojici až za mez odolnosti, a mnozí z vás padnou. 
Opravdová víra vyžaduje skutečnou důvěru, a pokud nevěříte v zaslíbení učiněná mým 
Synem, budete od Něj odděleni. 

Zakrátko bude každičkému mému dítěti podán důkaz o mé existenci. Až dostanete toto 
znamení, nepochybujte o něm, neboť má vás přivést do mého útočiště, které jsem vám 
odkázal. 

Mnohá znamení o mé existenci byla již dána světu a nyní vám přináším mnohem víc. 
Nebojte se, neboť půjdu za každou duší a není mezi vámi ani jedna, kterou nemiluji něžným 
srdcem. Miluji i své nepřátele, včetně těch, kteří Mě mučí svou bezbožností. Ale dar, který jim 
brzy přinesu, probudí jim v srdci spící lásku k svému Stvořiteli. Jejich láska, spolu s mou 
božskou láskou, přemůže zlo. Zbavím je všech slz i obav.  

Vy, mé drahé děti, obdržíte tento dar, když jej budete nejméně očekávat. Neboť ten čas se 
blíží a tvář světa bude navždy změněna a k dobru všech. 

Má moc přesahuje vše, co je z tohoto světa i mimo něj. Mé království je věčné. 

Váš milovaný Otec 
Bůh Nejvyšší 
 
1313. Důvěra je klíčem k opravdové lásce 
Středa, 14. ledna 2015 v 15:40 
 
Má vroucně milovaná dcero, když dítě od milujících rodičů cítí lásku, bude vychováno 
s báječným pocitem pohodlí a důvěrnosti. 
 
Láska mezi dítětem – šťastným, že má milující rodiče – a rodinou vychází z hluboce 
zakořeněného pocitu důvěry. Tato důvěra je naprostá. To platí pro každou živou duši, která 



Mě bez výhrad miluje. Má láska k nim je neotřesitelná. Důvěra je klíčem k opravdové lásce. 
Všechny moje děti jsou milované, i když lásku ke Mně nemají. 
Milujte Mě a pocítíte pokoj. Milujte Mě a budete milovat všechny, kdo jsou dětmi Boha. Láska 
je zcela přirozená. Bez ní nelze být v pořádku. 

Když Já jsem ve vás, spatříte svět, jak jej vidím Já, v celé jeho nádheře i nedokonalosti. 
Rozpoznáte překážky, kterým lidstvo čelí, a pocítíte ubohost, budete-li svědky nenávisti 
v jakékoliv podobě, neboť nenávist je protikladem lásky. 

Modlete se neustále, aby láska k Bohu zůstala ve světě živá, protože bez ní se budete cítit 
skleslí a osamělí. 

Milujte Mě, jako Já miluji všechny Boží děti a Já vás zkropím velkými milostmi a překonáte 
zlo ve všech jeho podobách. 

Váš milovaný Ježíš 

1314. Omlouvají hřích, aby nemuseli změnit svůj život 
Pátek, 16. ledna 2015 v 11:10 
 
Má vroucně milovaná dcero, má vůle nemůže být nikdy přemožena, neboť je věčná. 
 
Člověk se Bohu vzpíral mnohými způsoby, když se ale lidská vůle prolne s vůlí Boží, všichni, 
kteří s Boží vůlí bojují, přijdou o všechno. Lidé něžného srdce a ti, co Mě přijmou po 
Varování, získají celý svět. 

Přijde svět bez konce a bude prostý všeho hříchu. Sláva všem, kteří dosáhnou svého 
právoplatného dědictví, neboť to bylo od počátku částí plánu mého Otce – Božího plánu, 
do něhož není člověk plně zasvěcen. 

Je důležité, aby každý z vás bojoval s pokušením hříchu, i když to nikdy nebude lehké. Jen 
ke Mně vždy volejte, budete-li mít pocit, že jste Mi ublížili. Já jsem vždy zde a odpustím vám 
každý hřích, s výjimkou věčného hříchu rouhání proti Duchu Svatému. Vše, co musíte udělat, 
je vztáhnout se ke Mně. 

Tento můj svět je plný zkaženosti, klamu a ducha zla, ale také v něm existuje láska. Je to 
láska, kterou má člověk k svému bratru, která udržuje moji přítomnost mezi vámi, 
a modlitba, která drží zlo v bezpečné vzdálenosti. 

Nechci po vás, abyste svůj život věnovali modlitbě celý den, každý den, protože to není to, 
o co vás žádám. Vše, o co vás prosím, je, abyste ke Mně volali o pomoc, a abyste vzdávali 
Bohu slávu. K naplnění mého slibu světu a k zajištění, že všichni budete mít věčný život, je 
třeba jen dodržovat Boží zákony, jak byly jasně dány v Desateru přikázání. 

Následujte Mě, svého Ježíše, a připomínejte si vše, co jsem vás učil. Nemá smysl 
prohlašovat, že Mě milujete, když odmítáte Slovo Boží. Musíte se především milovat 
navzájem a činit druhým jen to, co byste chtěli, aby činili vám. Žijte mé Slovo skrze vaše 
myšlenky, skutky a jednání, a pak budete opravdu moji. Nenávist nemá v mém díle místo, 
i když vše, co jsem řekl, když jsem chodil po zemi, vzbuzovalo velkou kritiku, protože lidé 
nechtěli změnit svůj život. I dnes je mé Slovo odmítáno, protože se lidé nechtějí držet 
Pravdy. Místo toho omlouvají hřích, aby nemuseli změnit svůj život. Takže se skutečně nic 
nezměnilo. 



Otroctví hříchu, kdy se člověk připoutává k vlivu Satana, je silnější, než dosud. Osvoboďte se 
z něj a vyhledejte Mě. Mějte na paměti, že hříchy vám mohou být odpuštěny jen pokud žijete 
– ne však až zemi opustíte. 

Kdy člověk přijme Slovo Boha a pozná, že vše, co On řekl je pravda? Vše, co řekl, co udělal, 
je pravda i vše, co vám říkám teď, je pravdivé. Žel, mnozí z vás nebudou nikdy naslouchat 
a časem, až poznáte Pravdu, bude už příliš pozdě. Budoucnost si musíte už teď zajistit 
životem podle Božího Slova. 

Váš Ježíš 

1315. Potřebuji vás stejně, jako i vy potřebujete Mne 
Sobota, 17. ledna 2015 v 18:18 
 
Má vroucně milovaná dcero, Já jsem to, váš Ježíš, váš Vykupitel, kdo mluví. 

Mnozí lidé, kteří  čtou tato poselství, mají strach. Strach s sebou přináší určitý druh nenávisti, 
protože tak mnoho lidí Mě nechce uznat. Strach je pochopitelný, ale nesmíte dovolit, aby 
zastřel vaši důvěru. Pouze k vám volám, abyste přišli ke Mně. Nechci vám působit muka. Váš 
pozemský čas má krátké trvání, ale čas, který strávíte se Mnou, je na věčnost. 

Jestliže vás miluji, jak bych vás potom mohl nevarovat před následky odmítnutí mého 
milosrdenství? Vše, co potřebuji a po čem toužím, je přivést vás všechny do svého království. 
Neříkám vám nic, co není v mé svaté Knize. Ne. Jen vám prostě připomínám Pravdu 
a všechno to, co přijde, abyste proto přišli ke Mně. 

Pojďte, moji maličcí, nebojte se mé lásky. Nemějte strach z mého království, neboť je to 
vaše přirozené dědické právo. Proto jsem se vzdal svého života na zemi. Potřebuji vás stejně, 
jako i vy potřebujete Mne. Jsem pokorný ve svém očekávání a prostě toužím obklopit vás 
životem úžasné nádhery, kde se budete radovat z věčného života. Tak proč máte strach 
z mého volání? Miluji vás. Nikdy bych vám neublížil. Jediná újma, které čelíte, je od vás 
samých. Já jsem stále zde, čekající s velkou nadějí na vaši lásku.  

Můj svět bez konce překonává vše, co byste si kdy mohli přát na této zemi. Váš život na zemi 
bledne ve srovnání se skvělostí mého království. Proto, abych zajistil, že budete mít věčný 
život – vaše právoplatné dědictví – jsem zemřel za vaše hříchy. Nevzdávejte se této velké 
oběti, neboť jsem byl s velkou slávou ukřižován za vás. 

Neodmítejte Mě podruhé. 

Váš milovaný Ježíš 

1316. Jen Já znám den a hodinu, kdy se naposled nadechnete 
Neděle, 18. ledna 2015 v 12:45 
  
Má vroucně milovaná dcero, když se člověk z nějakého důvodu zatoulá daleko ode Mne, 
nenajde nikdy opravdový pokoj. Až člověk odhalí, kdo Já jsem, jeho srdce se vzedme láskou 
ke Mně. Člověk, jenž vloží všechnu svou důvěru ve Mne, snese každý druh utrpení, neboť Já 
ho osvobodím. 

Slovo Boží působí velké spory mezi lidmi slabé víry. Ti, co ve Mne věří, pocítí v srdci velkou 
bolest, až budou svědky odporu vůči Božímu Slovu. Tato bolest je i mojí bolestí. Věříte-li ve 
Mne, pocítíte v duši moji lásku k vám. Mějte pro Mne stále otevřené srdce. Nepřijímejte Mě 



se strachem, ale s nadějí. Přijměte Mě pro to, kdo Já jsem a Slovo vám dané a žijte pak svůj 
život přesně, jak je dáno v Bibli svaté, a budu na vás čekat. 

Odmítnutí mého učení a přijetí hříchu bude vaším pádem. Jen já znám den a hodinu, kdy se 
naposled nadechnete. Musíte být stále připraveni. Musíte Mě prosit, abych vám odpustil vaše 
hříchy tak často, jak jen můžete. Odpustím i nejzatvrzelejším hříšníkům, a proto nesmíte mít 
strach z mého milosrdenství. Bojte se jen hodiny, kdy budete muset stát přede Mnou 
a zodpovídat se z každé nepravosti, spáchané proti Bohu. Pokud jste se do té doby před 
Bohem nevykoupili, už nebude další možnost to udělat. 

Váš Ježíš 

1317. Matka Spásy: Lidé si zvolí svůj vlastní osud 
Úterý, 20. ledna 2015 v 15:30 
 
Mé drahé děti, zakrátko dojde k obrovskému podvodu, který pokryje svět jako opona. 
Tento klam téměř vyhladí Pravdu, ale ti, kdo jsou požehnaní Světlem milosti mého Syna, 
prohlédnou lži, zakrývající Slovo Boží. 

Od stvoření člověka nedovolil Bůh svým nepřátelům podlehnout pokušení vytvořit takový 
klam – klam, který má pouze jediný cíl. A to vyhladit ve vaší společnosti všechny stopy po 
Bohu tím, že všichni, kteří nejsou od Něho, získají významné pozice moci. Bůh to nyní 
umožnil, jako největší zkoušku lidského rodu k rozhodnutí, kdo je s Ním a kdo proti Němu. 

Svět se dopustil těžkých urážek mého Věčného Otce a řítí se stále hlouběji do smrtelného 
hříchu. Posvěcení služebníci, včetně kněží, biskupů i kardinálů, přes čtyřicet let zanedbávali 
vyučovat Boží děti Pravdě. Mnozí z nich neuznávají existenci hříchu, ani lid nevarují před 
vážným nebezpečím, přivádějícím duše do smrtelného hříchu. Boží služebníci mají jedinou 
povinnost, a tou je poučovat věřící ve věcech morálky a ukazovat duším nebezpečí 
neuspořádaného života. Hřích už není zmiňován jako největší nepřítel, jenž je příčinou, 
že se člověk odděluje od Boha. 

Děti, Bůh vám nechce nahánět strach, ale nikdy nesmíte být v pokušení uvěřit, že peklo 
neexistuje, protože ono skutečně je. Lidé si zvolí svůj vlastní osud a duše, které neprosí 
Boha, aby jim odpustil jejich hříchy, poznají, jak moc těžké je vstoupit do bran království 
mého Syna. 

Musíte se vždy držet Pravdy. Bůh odhalil Pravdu skrze své proroky. Neobracejte se k Pravdě 
zády, neboť uděláte-li to, přijmete falešné učení a uvěříte omylu, že otevře brány k vašemu 
dědictví. 

Tak mnoho lidí je uváděno v omyl a věří, že starost o materiální blaho Božích dětí je vše, na 
čem záleží. Starejte se o svoji duši, drahé děti, protože ta bude žít věčně, a to buď s mým 
Synem v jeho království, nebo Jím bude odvržena. Nikdy svou duši nezanedbávejte, jinak 
shledáte, že je těžké se s mým Synem sjednotit. 

Pravda bude žít navždy, protože je Slovem Božím. Nemůže se nikdy změnit. 

Vaše milovaná Matka 
Matka Spásy 
 
1318. Varování pomůže světu bojovat s největším odpadlictvím všech dob 
Úterý, 20. ledna 2015 v 20:40 



 
Má vroucně milovaná dcero, až se Varování uskuteční, bude to první etapa přípravy na můj 
Druhý příchod. Těm, kteří Mě nepřijmou, bude dána mimořádná příležitost získat čas 
k zamyšlení nad Pravdou, tak rozsáhlé je moje velké milosrdenství. 

Prosím, očekávejte tento den s velkou radostí, neboť tehdy nevěřící konečně pochopí, kdo 
Já jsem. Zbaví se své netečnosti a budou plni úžasu. 

Varování pomůže světu bojovat s největším odpadlictvím všech dob. Tím, že se během těch 
15 minut naprosté samoty obrátíte ke Mně a poprosíte Mě, abych vám odpustil, budete 
naplněni darem Ducha Svatého. Pak se musíte připravit na boj pomáhat ostatním naplnit 
svou skvělou budoucnost. 

Přestože Varování zažehne víru věřících a mnohé obrátí, bude velký počet lidí, včetně kněží 
a vysokých členů duchovenstva, kteří budou popírat, že se stalo. Odvedou mnohé ode Mne 
a budou za to tvrdě potrestáni. Osvícení svědomí s sebou přinese velký příval lásky k těm, 
jejichž jména jsou obsažena v Knize živých. Jsou to  lidé – včetně mnoha nevěřících – kteří 
se obrátí a budou bojovat za záchranu svých bratrů a sester. 

Využiji svého času, abych k sobě přitáhl ty, co Mě vůbec neznají, ale kteří i tak ke Mně 
přijdou, až budou svědky této velké události. Ihned Mě poznají a zareagují, jak nejlépe umí.  

Všechny tyto události brzy přijdou a až se proroctví, daná lidem, začnou odvíjet, budou dávat 
jasný smysl. Mnohá proroctví v Knize Zjevení byla napsána tak, aby jim lidé mohli porozumět 
díky použitým symbolům. Skutečnost je jiná, ale vězte toto: Můj zásah změní svět navždy. 
Potom ti, kdo jsou pro Mne a kteří Mě milují, Mi pomůžou přinést věčný život miliardám. 

Váš Ježíš 

1319. S moudrostí přichází schopnost vidět Pravdu 
Středa, 21. ledna 2015 v 20:24 
 
Má vroucně milovaná dcero, moudrost je dar, daný člověku mocí Ducha Svatého. Přes 
veškeré bohatství, které lze získat, moc a vzácné kameny sebrané na zemi, nemá člověk nic, 
nemá-li dar moudrosti. 

S moudrostí přichází schopnost vidět Pravdu, kterou lidskému pokolení dával Bůh skrze 
proroky. Moudrost, naneštěstí, je v dnešním světě vzácná. Tím, jak podlehnete všem, 
člověkem pro člověka stvořeným věcem, unikne vám vše, co je skryto pod vrstvami 
svůdných, uklidňujících výparů, které pokrývají svět, protože se člověk honí za každým 
potěšením, každým činem, každým slovem a za každým podnětem, který nepochází od 
Boha.  

Člověk se rodí do světa nahý, zranitelný a odkázaný na druhé, aby ho krmili a oblékali. Rodí 
se s tělem a duší a opustí svět bez ničeho, včetně oděvu, do kterého je oblečen. Člověk se 
učí od lidí, ale musí se také učit od Slova Božího. Každé další poznání je velkým přínosem, 
ale je-li použito nerozvážně, může způsobit strašnou bolest druhým. Pokud je vědění užito 
moudře, může naplnit Boží plán v pomoci a výchově jeho dětí. 

Lidstvo je podváděno, pokud jde o Pravdu. Tento velký podvod odsává vědění a lidský duch 
usychá. Hřích už není jen přijímán, ale je považován za ctnost. Ctnost je přijímána s nevolí 
a brzy už pouhá zmínka o mém jménu na veřejnosti bude považována za zločin. 

Ďáblův vliv deformuje lidskou mysl a vše obrací naopak. Ďábel je pravým opakem Boha, 
a tak říká-li Bůh, že je něco správné, on, Zlý, vás přesvědčí, že je to špatné. Dobré bude 



považováno za zlé a ďábelský skutek, nebo slovo, bude prohlášeno za správné. Každý, 
v Božích očích zavrženíhodný hřích, bude omlouván, a to zahrne všechny podoby zla. 

Hřích nebude nikdy ani zmíněn v přicházející nové světové církvi a činy, prováděné těmi, 
kteří chtějí prosazovat Boží Slovo, se stanou nezákonnými. A tak moudrosti, Božího daru, 
bude ve vaší společnosti nedostatek, jakmile lidské pokolení přijme jednání, které je Bohem 
odsuzováno. 

Když vám svět říká, že Boží Slovo by mělo být ignorováno a chce, abyste se podíleli na 
skutcích, jež jsou vlastně smrtelným hříchem, potom vás nedokážu zachránit. Člověk je 
přesvědčován, aby tleskal každému lstivému zákonu, který popírá Slovo Boží, a moji 
nepřátelé jsou mimořádně aktivní v pozměňování běhu dějin. 

Všechno dobré, co pochází z křesťanské víry, brzy zmizí, až nakonec přijde den, kdy budete 
pronásledováni, protože přijímáte svaté svátosti. Ale za každý bezbožný čin, provedený těmi, 
kdo Mnou pohrdají, Bůh vylije svého Ducha na své vlastní, aby působil proti tomuto zlu. 
Kdyby to neudělal, bylo by málo naděje na záchranu jeho dětí ze sevření temnoty. Satan 
projevil svůj vliv v každém koutu světa. Ti, které svede, jsou jeho ochotnými agenty, a mají 
radost, když překonají každý odpor Božího lidu, aby přivedli svět na kolena. Ale Bůh, z lásky 
k vám, se postará, aby moudrost, poskytnutá člověku mocí Ducha Svatého, se stala zbrojí, 
kterou jeho věrní služebníci použijí, aby odvedli lidi pryč z dýmu Satana. 

Boží Světlo bude jasně zářit mezi jeho lidmi, a pod jeho ochranou budou udržovat jeho Slovo 
a uvedou ostatní do Ducha moudrosti. Duše, které Mě skutečně znají, budou přitahovány 
k Božímu daru moudrosti, neboť bude zářit jako slunce a přinese útěchu všemu Božímu lidu, 
kterým bude pohrdáno, až bude otevřeně vyznávat svou lásku k Bohu. 

Zlo nepřekoná, ani nemůže překonat dar moudrosti, kterou brzy Bůh odkáže všem, kdo Ho 
milují. Pak nic nebude stát Bohu v cestě, až bude kráčet vpřed, aby shromáždil každý národ 
do své milující a bezpečné náruče. 

Všem náboženstvím, všem duším, všem národům, bude dán dar moudrosti. Ale může být 
přijat jen těmi, kdo Boha upřímně milují, protože jen skrze svou lásku k Němu, se budou 
moci modlit za ty, kteří s Ním nechtějí mít nic společného. 

Váš Ježíš 

1320. Bůh je všudypřítomný – je všude 
Čtvrtek, 22. ledna 2015 v 20:20 
 
Má vroucně milovaná dcero, odpadlictví sevřelo svět a svými chapadly proniká do každého 
náboženství, které uznává Mě, Ježíše Krista, stejně jako do těch, které uznávají mého 
milovaného Otce. 

Ti, kdo rozšiřují odpadlictví, to dělají nenápadným způsobem, a podvodníci budou opatrně 
připravovat duše k přijetí falešného učení. To přivede dvě třetiny křesťanů do odpadlictví, 
což vůbec nepoznají a nepochopí. Všechny Boží zákony budou obcházeny a vykládány tak, 
aby byly vhod modernímu světu. Moji nepřátelé budou tak vemlouvaví, tak starostliví 
a navenek pokorní, že přesvědčí dokonce i mé nejvytrvalejší a nejvěrnější následovníky, 
že tyto změny jsou v Božích očích přijatelné. 

Jakmile se křesťan odchýlí od Pravdy, je vinen přijetím lží. Brzy potom přijme falešné učení, 
a pak velmi rychle odpadne od víry. Až uzraje čas, přesvědčí Syn zatracení všechny křesťany, 
kteří odmítají pravé Slovo Boží, aby se připojili k novému jednotnému světovému 
náboženství. A tak, tímto způsobem, bude má církev ukřižována. Ale Boží Světlo bude 



vyléváno na křesťany a židy a svými ústy, inspirováni Enochem a Eliášem, budou kázat Slovo 
Boží. Budou to tato dvě náboženství, na něž se zaměří moji nepřátelé, budou pronásledováni, 
bude se s nimi tvrdě zacházet, než jim bude zakázáno vyznávat své náboženství na 
veřejných místech. Nakonec budou zabrány i jejich kostely a chrámy. Ale pokryti ohněm 
Ducha Svatého, budou šířit Slovo Boží. Najdou odvahu a sílu zůstat věrni Bohu. 

Kněží, věrní Pravdě, budou pokračovat v podávání každodenní oběti, vykonávané v mém 
jménu a způsobem, jaký byl zamýšlen. V každém národu půjde za nimi zbytek, který odpoví 
Duchu Ohně. Boží moc nesmí být nikdy podceňována. Povede své vlastní na jejich pochodu 
k vítězství. Vytrhá všechno trní, které jim stojí v cestě. Pokryje je kruhem své nebeské 
ochrany a naplní jejich duše moudrostí a Pravdou. 

Bůh je všudypřítomný – je všude a vidí všechno. Satanova moc je děsivá, ale on není 
všudypřítomný. Může šířit svůj vliv jen skrze duše, které on a jeho přívrženci dokázali 
oklamat. Boží moc se může v okamžiku v každé jednotlivé části světa znásobit. Každý čin, 
ať dobrý, zlý nebo bezvýznamný, se zrodí skrze svobodnou vůli člověka, která je ovlivněna 
buď Duchem Svatým, nebo duchem zla. 

Boží moc zvítězí, a ve Velký den Pána budou jeho nepřátelé bezmocní a rukou mého Otce 
uvrženi do propasti. Největší trest bude seslán na posvěcené Boží služebníky, kteří kážou lži. 
Protože byli požehnáni Pravdou, ale odmítli ji a místo toho vědomě odtáhli duše od Božího 
Slova, bude jejich hřích nejhorší ze všech, a proto nikdy nespatří Boží tvář. 

Váš Ježíš 

1321. Matka Spásy: Vliv laického světa je podobný velké potopě 
Neděle, 25. ledna 2015 v 14:40 
 
Mé drahé děti, dar rozlišování pochází z moci Ducha Svatého a není udělován snadno. Musíte 
si jej zasloužit. Je dáván jen těm, kteří jsou v jednotě s Kristem a oproštěni od všech 
rozptylování a pokušení, která před ně klade Zlý. Zlý nedokáže oklamat ty, kdo jsou 
požehnáni tímto darem. 

Běda podvedenému člověku, neboť se nechá uvést do lží. Klam pochází od samotného 
Satana a těch, které zamořuje. Každý, kdo nepřijímá existenci Ježíše Krista, zjistí, že je téměř 
nemožné odolat dýmu Satana, který zaslepuje úplně každého, kdo je vinen hříchem pýchy, 
aby ho pohltil. Každý posvěcený Boží služebník, který zbloudí od Pravdy, uvede v omyl 
všechny, kteří od něj očekávají vedení. Takový proto bude trpět velkým trestem v Den 
soudu. 

Vliv laického svět je podobný velké potopě a duše, které se mu podvolí a změní názor 
a mínění o Slovu Božím, utonou. Klam je nástroj Zlého a jeho hlavním cílem je zničit církev 
mého Syna svedením těch, kteří jsou v ní. Otevřete oči k novým změnám, které budou 
zavedeny a budou proklínat Boží jméno. 

Nesmíte nikdy nechat lži ovlivnit to, co vás učil můj Syn, neboť můj Syn se nikdy neodchýlil 
od svého psaného Slova, ani to nikdy neudělá. Pravda vás bude posilovat během zkoušek, 
které přijdou a budou bičovat církev mého Syna. Musíte se připravit na tuto dobu, která je 
už téměř u vás. 

Vaše milovaná Matka 
Matka Spásy 
 



1322. Bůh Otec: Obklopím každou osobu všech ras, vyznání a náboženství 
Světlem mého Syna 
Neděle, 25. ledna 2015 v 15:45 
 
Má nejdražší dcero, můj zásah, aby mé děti otevřely oči lásce mého milovaného Syna, Ježíše 
Krista, se blíží. 

Miluji všechny své děti a povolám každého muže, ženu a dítě přes sedm let do Světla 
milosrdenství mého Syna. Připravte se na můj zásah, neboť je blíže, než si myslíte a buďte 
vděční za tento velký dar. Duchovní konflikt, který ve světě vidíte, se projevil na zemi, 
a vyvstane boj mezi mými nepřáteli, kteří se snaží umlčet všechny, kdo odmítají být zataženi 
do lží a těmi, kdo zrazují mého Syna. 

Až dopadne ruka mé spravedlnosti, vyzkouší víru všech, kdo říkají, že jsou pro mého Syna 
a jen ti, kteří svolí následovat kříž, zůstanou dost silní, aby hlásali Pravdu. Už brzy vám 
spadnou pavučiny z očí a budete seznámeni v plném rozsahu se svým dědictvím. Moji 
nepřátelé budou z větší části odmítat tento zásah a budou bojovat a odmítat Ježíše Krista 
až do hořkého konce. 

Obklopím každou osobu všech ras, vyznání a náboženství Světlem mého Syna a mnozí Ho 
uvidí. Následkem toho se mnozí obrátí a budou prosit o právo žít věčný život v nádheře 
království mého Syna na zemi. 

Slíbil jsem, že můj Syn zaujme své místo na svém trůnu, a to se také splní. Ti, co se nechtějí 
stát částí jeho království, si zvolí na základě svobodné vůle, kterou jsem dal vám všem. 

Já, váš milovaný Otec, Stvořitel všeho, co je a bude, vás prosím, abyste nepromarnili své 
dědické právo. Pokud to uděláte, budete pohlceni Satanem, jenž je nelítostný, stejně jako 
je lhář, podvodník a žalobník. Dostáváte dar, který nebyl udělen žádné generaci před vámi, 
a musíte se modlit, aby vám byly dány milosti přijmout moji přízeň. 

Pojďte do Světla, neboť neuděláte-li to, temnota vás navždy oslepí. To roztrhne mé srdce ve 
dví a Já nechci ztratit žádného z vás. 

Žehnám vám. Provázím vás touto svatou misí, která je vám dána Nejsvětější Trojicí, jak bylo 
předpověděno. 

Váš milovaný Otec 
Bůh Nejvyšší 
 
1323. Buď Mě milujete  podle mého Slova, nebo vůbec 
Úterý, 27. ledna 2015 v 14:35  
 
Má vroucně milovaná dcero, rozum nebude hrát žádnou roli v mysli těch, co budou zuřivě 
odmítat svaté Slovo Boží, včetně těch, kdo jsou i tak proti Mně a těch, co nejsou Slovu zcela 
věrni. Můžete říci pouze, že jste moji jako jedno tělo – ne jen některou částí svého těla. 
[Zrovna tak] Mě buď milujete podle mého Slova, nebo vůbec. 

Zradíte-li Mne, uděláte to omlouváním svých důvodů, když přijmete lži o tom, kdo Já jsem, 
co jsem a co jsem řekl. Vy, právě tak jako vaši předchůdci před vámi, Mě odkopnete 
a vznesete proti Mně falešná obvinění. Použijete mé Slovo podle svého vlastního výkladu, 
a pak obviníte spravedlivého z nemilosrdnosti. Svou zradou mého Těla Mě budete bičovat 
a způsobíte strašnou bolest a trápení těm, které nařknete z kacířství v mém svatém jménu. 



Rozum necháte stranou, jak se budete všemožně vymlouvat, proč jdete opačnou cestou, než 
tou, kterou jsem vám proklestil svou smrtí na kříži. 

Satan je velký žalobník Božích dětí, a je-li přítomen v duších těch, které zamořuje, vznese 
každé obvinění proti Božím dětem, aby zpochybnil mé Slovo. Podvede vás, aby vás učinil 
nevědomými o lásce, kterou má k vám Bůh. Zničí každou špetku víry, kterou máte, pokud se 
mu podvolíte. Zneužije vaši svobodnou vůli – právo dané Bohem – a nechá vás uvěřit, že 
můžete žít život bez Boha. 

Váš Ježíš 

1324. Bibli svatou bude téměř nemožné sehnat  
Středa, 28. ledna 2015 v 17:00 
 
Má vroucně milovaná dcero, byl jsem vyhozen do pustiny a cítím se mizerně v zármutku nad 
tím, jak je křesťanství ve světě očerňováno. 

Můj hlas je už jen šepotem mezi řevem šelmy a těmi, kdo Mnou pohrdají. Tyto hlasy 
nespokojenosti se ještě znásobí a zadusí Slovo, které vzešlo z mého života. Kacíři, pohané, 
falešní vizionáři a proroci, zrádci a milovníci taveného zlata společně povstanou ke vzpouře 
proti Mně. Ti, kteří půjdou v mých stopách, budou utlačováni a zatíženi mým těžkým křížem, 
a budou muset vystoupat na příkrou horu, mají-li uchovat vše, co jsem je učil. 

Bibli svatou bude téměř nemožné sehnat před tím, než zmizí. Bude činěn každý pokus popřít 
Boha, dokud Slovo nebude nahrazeno učením temnoty. Ti, kdo věří ve Mne, svého Ježíše, 
nesmí nikdy podlehnout čemukoliv, co nepochází ode Mne. Jenom Já vás ochráním před 
újmou a jen skrze Mne najdete věčnou spásu. 

Dejte si pozor na falešné modlitby, které vám mohou být předkládány, neboť nebudou 
inspirovány Duchem Svatým a měli byste se jim vyhnout. Slůvko, drobné věty, nebo prosté 
vypuštění tu a tam, mohou proměnit modlitbu ve falešnost. Zlo je tichý zabiják ducha a není 
snadné je rozpoznat, je-li přestrojeno za Pravdu. Je načase odplevelit vaši zahradu a zůstat 
věrný všemu, co jsem vás učil, neboť vše ostatní je bezvýznamné a může vám přivodit ztrátu 
víry. 

Víra ve Mne a důvěra v můj slib, že přijdu znovu ve velké slávě, nesmí být nikdy odstrčeny 
stranou ve prospěch příjemného vzrušení z falešných proroků, kouzelníků, pohanů a kacířů. 
Moji nepřátelé tvrdě pracují, aby vás oklamali, a většina z nich si je dokonale vědoma, kdo 
Já jsem, ale chtějí, abyste Mě za každou cenu odmítli. Musíte zůstat jako malé a důvěřivé 
dítě, když voláte ke Mně a Já vás povedu na cestě do mého království. Ochráním všechny, 
kdo zcela důvěřují mé lásce a mé svaté vůli. Jen pak mohu zasáhnout, abych smetl své 
nepřátele a rozšířil Pravdu, aby nový, přicházející svět, mohl být obydlen všemi Božími dětmi. 

Důvěra, víra, naděje a láska jsou důležité, máte-li najít sílu zůstat po mém boku. 
Bezvýhradná láska ke Mně vám získá velké milosti na cestě do mého nádherného království – 
světa, který nebude mít konce. 

Váš milovaný Ježíš 

1325. Enoch a Eliáš nepřijdou v těle 
Čtvrtek, 29. ledna 2015 v 21:30 
 
Má vroucně milovaná dcero, budou to římští katolíci a židé, kdo budou čelit největšímu 
protivenství v přicházejících časech. Budou trpět diskriminací, protivenstvím a nenávistí, 



až bude odpadlictví svírat lidstvo. Jejich hlasy budou umlčeny, jakmile nepravdy pohltí mysl 
Božích dětí, až Zlý oklame svět, aby odmítl Slovo Boží. 

Tito Dva svědci budou dál hlásat Pravdu skrze ty z vás, kteří jsou dost silní k šíření ohně 
Ducha Svatého do chvíle, kdy Velký den Pána sestoupí na lidstvo. Duch Enocha i duch Eliáše 
zaplaví jejich duše a oni vyvolají pobouření, až budou svědčit o Bohu, Pravdě a Životu, které 
miliardy odmítnou. Jak bylo předpověděno, těmto dvěma svědkům se bude odporovat 
a bojovat proti nim, běda však člověku, který se pokusí je zničit, protože Bůh ztrestá své 
nepřátele, aby těm dvěma umožnil udržet živým plamen své lásky ve světě pokrytém 
temnotou odpadlictví. 

Enoch a Eliáš nepřijdou v těle, ale vězte: budou přítomni v duchu těchto Dvou svědků 
a právě skrze jejich utrpení Bůh vykoupí ty, kdo jsou slepí k Pravdě. 

Nikdy se Pravdy nebojte, bojte se jenom těch, kteří jsou tak plni nenávistí vůči Mně, Ježíši 
Kristu, že se sníží ke každému ohavnému činu, aby tyto dva svědky umlčeli. Nic však 
neovlivní, neboť oheň Ducha Svatého se bude vylévat z jejich úst jako meč a pronikat do 
srdcí těch, kteří Boží milosrdenství nejvíce potřebují. Potom, až přijde čas, tato dvě 
náboženství budou zakázána a ti, kdo se opováží je praktikovat veřejně, budou obviněni ze 
spáchání zločinu. Z chrámů vypálených do základů zůstanou jen hromady popela a svět se 
bude radovat ze zničení věrných Bohu a oslavovat jejich zánik. 

Potom Boží hlas zazní v každém koutu světa a z popela povstane nový počátek, Nový 
Jeruzalém, nový, čistý svět bez hříchu. 

Váš Ježíš 

1326. Již brzy se nebesa roztrhnou a oheň Ducha Svatého bude nad vámi 
Středa, 4. února 2015 v 20:06 
 
Má vroucně milovaná dcero, nenávist vůči všemu dobrému, co pochází od Boha, včetně jeho 
svatého Slova, je v tomto čase intenzivní. Láska v srdci člověka, která je přirozeně přítomná 
v duši každého dítěte, narozeného do světa, vychladla v srdcích lidí. 

Dobročinnost a vzájemná láska se vytratila, a jak bylo předpověděno, člověk se obrátí proti 
svému bratru, sestře, otci, matce a sousedovi, jak poslední bitva o duše dosahuje svého 
vrcholu. Dobří, mírní a pokorní budou pošlapáni, a ti, se zlobou a nedostatkem lásky v duši, 
budou ohrožovat ty, kteří se odváží mluvit Pravdu. 

Můj Otec, na jehož svatý příkaz mluvím k světu, Mi přikázal sdělit toto varování. Připravte se 
na setkání se Mnou tváří v tvář, neboť již brzy se nebesa roztrhnou a oheň Ducha Svatého 
bude nad vámi. Ti s něžným srdcem, jejichž duše je naplněna láskou k druhým, budou 
odměněni dary, které přinesu s sebou v onen den. Ostatním říkám toto: Za každé ohavné 
jednání, slovo, nebo skutek, jímž jste vinni a za bolest, kterou jste způsobili druhým, budete 
zakoušet bolest své ničemnosti, jak Já ji vidím svýma očima. Jelikož mnozí budou ohromeni, 
až uvidí stav své duše, prosím vás, abyste se nebáli. Prostě důvěřujte mému velkému 
milosrdenství. Nepřicházím vás trestat nebo soudit, ale probudit ve vás lásku ke Mně, kterou 
jste ztratili. 

Pojďte všichni, čas pro Boží zásah je blízko a ti, kdo připraví svou duši skrze skutek smíření 
a zpovědi, budou ušetřeni bolesti očisty. 

Váš Ježíš 



1327. Já jsem vaší jedinou skutečnou útěchou ve světě, který je proti Mně 
Sobota, 7. února 2015 v 21:37 
 
Má vroucně milovaná dcero, můj boj o pokoj pro všechny Boží děti a dostat každého jedince 
do slávy nových nebes a země, je stále usilovnější. Až do konce budu bojovat za záchranu 
lidstva před zkažeností, které se na nich dopustil můj protivník. 

Prosím všechny vás, kteří Mě milujete a zachováváte mé Slovo, zůstaňte pevní tváří v tvář 
nenávisti proti mému svatému Slovu, jíž budete muset být svědky. Odmítnutím mého Slova 
totiž odmítnete Mne. Nepochopíte smysl mé smrti na kříži. 

Žít život ve Mně vyžaduje velkou odvahu a výdrž, neboť nebudete nikdy ponecháni na pokoji, 
vyznáváte-li otevřeně svou víru ve Mne.  

Já jsem vaší jedinou skutečnou útěchou ve světě, který je proti Mně. Jsem vaším 
záchranným lanem v bouřlivých vodách. Já jsem život sám a vše, co je dobré, pochází ode 
Mne. Zlo v jakékoliv podobě nemůže vyjít ode Mne, protože je to nemožné. Dokud svět 
nepřijme, že Satan existuje, nikdy nepřijme existenci Boha. 

Satan a všichni padlí andělé vyhnaní z nebe mým milovaným Otcem, vyvolávají nenávist 
v duších těch, kteří dovolili hříchu, aby je zardousil. Je  to skrze hřích pýchy, z něhož 
povstávají všechny ostatní hříchy. Pýcha byla Luciferovým pádem. Pýcha je hřích, jímž se 
člověk podřizuje Zlému. Pýcha bude pádem lidstva. 

Milovat Mě musíte bez výhrad, a to není nic lehkého. Milovat Mě znamená dodržovat Slovo 
Boží. Pokud se od toho odchýlíte, vaše láska ke Mně bude vadnout, až nakonec budete žít 
podle svých vlastních pravidel. 

Váš Ježíš 

1328. Duch zla je mocnější než vůle člověka 
Neděle, 8. února 2015 v 20:31 
 
Má vroucně milovaná dcero, tím jak Duch Svatý proniká skrze tato poselství, mé Slovo, jako 
za mého času na zemi, se šíří jako blesk. Rychlost šíření Ducha Svatého je pro smrtelného 
člověka nepochopitelná. A jakmile Duch Utěšitel z moci Boží zaplaví duši pokorného srdce, 
duch zla ji bude všude pronásledovat. 

Duch zla je mocnější než vůle člověka, ale je bezmocný proti dětem Boha, které v Něho 
vkládají všechnu svoji důvěru. Duch zla bude mít vždy jeden motiv – podvod a klam. Satan, 
ten velký podvodník, využije pýchu v duši, aby člověka přesvědčil, že jeho nedokonalé 
uvažování může diktovat, co je správné, nebo špatné. Oběť uvěří, že sama řídí vlastní osud 
a její víra, už tak slabá, bude vedlejší. 

Svoboda svědomí může vést slabé duše k odmítání existence Boha. Jiné duše, které Boží 
existenci přijímají, si nechají svými osobními názory diktovat vlastní výklad o tom, kdo je Bůh 
a jak Bůh reaguje na hříšníky. Tak či tak odmítnou Boží autoritu a raději uvěří tomu, čemu 
sami chtějí. Jejich pýcha jim bude pádem. 

Ďábel je velmi lstivý a namluví takovým duším "Jednejte podle svého svědomí" a přesvědčí 
je, aby svědomí dali přednost před Slovem Božím. Ach, jak snadno je manipulovatelný 
člověk, jenž kvůli hříchu padne za oběť takovému klamu. Proto říkám, kdo vůbec jste, abyste 
usoudili, že o Mně víte víc, než jsem vás učil? Mé učení je jasné, přesné a nezměnitelné. 



Když nedokážete věřit Slovu Boha, potom Ho nemůžete skutečně milovat. Svou svobodnou 
vůlí volíte čemu věřit. Ale člověk, který překrucuje Slovo Boží, aby se šikovně hodilo k jeho 
vlastním názorům o mém Slově a vyhovovalo tak jeho potřebám, je člověk, jenž podlehne 
pokušení Zlého. 

Všude, kde se dodržuje mé Slovo, Ďábel bude postávat a čekat, aby pohltil duše, které si 
cení svých vlastních názorů víc, než Božího Slova. Každý člověk, jenž zůstává pevně věrný 
Pravdě, bude čelit strašným zkouškám podvodníka, který nikdy neustane ve svém úsilí svést 
ho z pravé cesty. A všude tam, kde Duch Svatý rozepne křídla, bude pronásledován duchem 
zla na každém kroku. Neúnavný, frustrovaný a rozhodný, bude mučit duše, které byly 
požehnány mocí Ducha Svatého. 

Ducha zla nespatříte pokoušet se ovlivňovat již získané duše, neboť to už nepotřebuje. 
Člověk, který Mě miluje a následuje Slovo Boží, je zranitelný, proto je pro něho nejcennější. 
Avšak nesmíte se nikdy domnívat, že jste dost silní, abyste odolali takovým útokům na svou 
víru, protože každý z vás je hříšník. A jako hříšníci, pokud nebudete pravidelně očišťovat 
svou duši skrze smíření, tak Mě také zradíte, neboť nebudete sami dostatečně silní snášet 
nátlak, abyste Mě zapřeli. 

Nikdy nezapomeňte, před čím jsem vás varoval. Jste uprostřed největší bitvy všech časů. Jen 
nejzpůsobilejší, nejsilnější a nejčistší duše ji přežijí. 

Váš Ježíš 

1329. Modlete se za ochranu církve mého Syna 
Úterý, 10. února 2015 v 14:36 
 
Mé drahé děti, je důležité, abyste se všichni modlili modlitby modlitební kampaně a můj 
nejsvětější růženec jako součást svých každodenních modliteb. Můžete si zvolit jakékoliv 
modlitby, které si vyberete, ne nutně všechny, ale ty, které sami chcete. Můj nejsvětější 
růženec se musíte modlit každý den, proti vlivu Zlého. 

Modlitba vás přivádí blíže k Bohu a ochraňuje duše všech, kdo prosí o pomoc mého Syna 
proti moci podvodníka. Modlitba je největší zbraní proti zlu a nesmíte nikdy podceňovat moc, 
kterou vytváří. 

Modlete se za ochranu církve mého Syna a proste mého Syna o milosrdenství pro každého, 
kdo se ji pokouší ukřižovat. Tato církev – Tělo a Chrám mého Syna – je cestou, skrze niž 
bude všechna sláva vzdána Bohu. Učení, Slovo a svatá eucharistie, která je Tělem a Krví 
mého Syna, Ježíše Krista, byly dary, dané lidstvu pro záchranu duší. Musíte se držet Pravdy 
a připravit se přijmout milosrdenství mého Syna. 

Naléhavě vás prosím o modlitby za duše, které popírají Pravdu, a proste úpěnlivě mého 
Syna, aby na tyto duše vylil své milosrdenství. Můj Syn je život. Všechen život vychází 
z Něho. Odmítnutím mého Syna si nezachováte život pro jeho přicházející království. 

Můj Syn mě požádal, abych vás naléhavě prosila o modlitby za duše těch, kteří Ho odmítnou. 
Vyslyší modlitby, které Mu nabídnete za všechny své milované a za ty, kteří nebudou schopni 
přijmout Světlo, až jako maják zazáří nad lidstvem. 

Duše, planoucí láskou, a s pokorou, nutnou k přijetí mého Syna, se budou radovat. Ti, 
s temnotou ve své duši, se budou skrývat před Světlem, protože bude pro ně bolestné spatřit 
Pravdu. Modlete se ode dneška každý den celým svým srdcem za duše, které milosrdenství 
mého Syna nejvíce potřebují.  
 



Bez vašich modliteb budou mnozí ztraceni a budou navěky toužit po společnosti mého Syna, 
ale On už pro ně nebude nikde k nalezení. 
 
Provázím vás svou láskou, ochranou a pokojem. Prosím, vyhovte mému volání na záchranu 
duší. 
 
Vaše milovaná Matka 
Matka Spásy 
 
1330. Nemohu vám odhalit víc, dokud neoddělím ovce od kozlů 
Úterý, 10. února 2015 v 15:16 
 
Má vroucně milovaná dcero, tak mnozí Mi plivali do tváře, proklínali Mě a nepřijali Mě během 
doby mého času na zemi a pokračují v tom až do dnešního dne. 

Každý dar, který byl dán lidstvu skrze lidi vidoucí, vizionáře a proroky Boha, většina odmítla. 
Už brzy bude lidem těžko nalézt plamen Pravdy, i kdyby jej snad hledali. Moji nepřátelé se 
budou radovat a oslavovat, až moji svědkové na zemi budou sraženi na zem a pošlapáni. 
Ach, jak nevděčná jsou studená srdce lidí a jak málo lásky pro Mne mají. 

Můj trest je přímo před vámi, a Já oddělím ty, jejichž láska ke Mně zůstává živá, od duší, 
které Mě odmítají. Můj zásah bude rychlý, a pak běda člověku, který Mě proklíná, neboť ho 
odetnu od lůna mého Nejsvětějšího Srdce a bude ponechán mezi šelmami, které se toulají po 
zemi, hledajíce duše, po nichž touží, aby je mohly zničit. 

Dnes promluvil váš Pán, a dnešek je dnem, kdy změny, jak bylo předpověděno, začnou. Mé 
milosrdenství vám bude projeveno v mohutných přívalech, ale pak si vyberete svůj vlastní 
osud. Ti, kteří dovolili nenávisti hnisat ve své duši, Mě rovnou odmítnou. Ti, s vlažnou duší, 
nebudou mít milosti, aby Mi zůstali věrni, a také Mě odmítnou. 

Dal jsem vám Slovo, Pravdu a mnozí Mě za to prokleli. To je vše, co vám mohu dát před 
Velkým dnem. Tak vezměte, co jsem vám dal a vzpomeňte si na každé slovo, neboť můj čas 
je blízko a Já vám nemohu odhalit víc, dokud neoddělím ovce od kozlů. 

Ti z vás, kteří Mě proklínají, budou prokleti. Ti, kdo věří ve Mne, budou mít věčný život. Trpte 
pro mé jméno a já vás povýším v mém přicházejícím království. 

Den prvního vzkříšení přichází a ti, kdo Mě nepřijmou, budou navěky zavrženi. Můj hněv je 
v tomto čase velký, a pokud byste viděli otupělé, šedé a ztemnělé duše těch s vlažným 
srdcem, přivedlo by vás to k pláči. Žel, většina duší je v temnotě, a kdybyste to viděli, 
zemřeli byste šokem, takový je stav lidských duší. 

Váš Ježíš 

1331. Modlitba Zlého děsí 
Čtvrtek, 12. února 2015 v 18:00 
 
Má vroucně milovaná dcero, prosím všechny křesťany v každé části světa, aby trávili více 
času v modlitbě, aby měli moc zvítězit nad hříchem, který rdousí svět a v následku přináší 
bolest a útrapy všeho druhu. 

Hřích může být zničen modlitbou. Modlitba je nejmocnější zbraní proti zlu, a čím více se 
obracíte ke Mně, svému Ježíši, tím více mohu přemáhat svého protivníka. I když po vás 
nežádám nic, co by vám zatěžovalo srdce, prosím jen, abyste ke Mně volali o pomoc pro 



hříšníky, aby se vyhnuli zlomyslnosti, která se v každém okamžiku může náhle objevit 
v jejich srdci. 

Satanova moc dosáhla bodu, kdy těmi bez víry nebo důvěry v Boha snadno manipuluje. 
Provokuje a pokouší je při každé příležitosti. Člověk je v Satanových očích zrcadlovým 
odrazem Boha, který člověka stvořil k vlastnímu obrazu. Satan každou lidskou bytost 
nenávidí tak intenzivně, že by vám to vyrazilo dech. Jen ten člověk, který si je vědom jeho 
taktiky, může vidět Pravdu mnoha podob zla. Pouze člověk otevřený Slovu Boha – který 
Boha zná a miluje – dokáže odrazit vliv podvodníka mocí modlitby. 

Modlitba Zlého děsí a oslabuje jeho sevření, kterým svírá lidstvo. Modlitba je mocnější než 
meč, používaný v boji, neboť nepřítele nejen zraní, ale i zničí. 

Váš Ježíš 

1332. Má mise na záchranu lidstva je již téměř dokončena 
Pátek, 13. února 2015 v 18:00 
 
Má vroucně milovaná dcero, z moci Nejsvětější Trojice prohlašuji, že jsem vám předal 
Pravdu. Naplnil jsem vám srdce a duše dary, slíbené lidstvu v Knize Pravdy. 

Ujměte se teď mého daru Pravdy i všech ostatních darů, daných vám touto misí a přijměte 
je s vděčností. Žijte Slovo Boží. Přijměte tato poselství a žijte podle nich. 

Má mise na záchranu lidstva je již téměř dokončena. Můj Zbytek byl vytvořen. Dostali jste 
dary Pečeti živého Boha, Medailon Spásy a modlitby modlitební kampaně. Budou vaší zbrojí 
proti mému protivníku. Od nynějška budu s vámi mluvit jen v pravidelný čas a skrze Zbytek. 
Jste připraveni pozvednout svoji zbroj k boji za zachování mého Slova živým v místě 
zpustošení. 

Můj plán je zajistit, abyste vy všichni šířili mé Slovo a rozjímali o tom, co jsem vám dal. Nikdy 
neopustím svou poslední misi, neboť to není možné. Buďte trpěliví a zcela Mi důvěřujte. Tato 
poselství vám přinesou velkou úlevu a útěchu ve dnech velkých duchovních zkoušek. Buďte 
vděční za mé milosrdenství. 

Duch Svatý vás povede a ochrání a Já vám dám potřebnou útěchu, abyste snesli obtíže, 
kterým budete čelit v přicházejících časech. 

Děkuji vám, moji maličcí, že jste přijali můj zásah. Nyní je už na vás, abyste šířili Pravdu. 
Miluji vás, chovám vás ve svém srdci a toužím po Velkém dnu Pána, kdy sjednotím svět 
a povedu vás do svého nového království na zemi. 

Žehnám vám a dávám vám odvahu, moudrost, vědění a milosti pokračovat v mém díle na 
zemi. 

Váš milovaný Ježíš 

Spasitel a Vykupitel všeho lidstva 

1333. Matka Spásy: Odvahu, moje drahé děti, všechno je v rukou mého Syna 
Úterý, 17. února 2015 v 17:00 
 
Mé drahé děti, dostaly jste modlitby, dary a zbroj, abyste rázně pokračovaly v přípravě na 
Druhý příchod mého drahého Syna, Ježíše Krista. 



Byl zformován jeho Zbytek a bude stále růst ve všech částech světa, aby duše mohly být 
zachráněny. Během časů, které leží před vámi, si Boží Zbytek v každém koutu světa uchová 
Pravdu svatého Božího Slova. Zbytek, pod ochranou Ducha Svatého, zmírní Boží hněv skrze 
své modlitby a oběti, až Velký den Pána sestoupí na svět. 

Nesmíte nikdy zapomenout, že Bůh miluje každého, a proto kvůli odporu, který budou 
zakoušet Boží děti, zjistíte, že nebude snadné zůstat věrný Slovu. 

Boží Zbytek, bez ohledu na víru, nebo národnost, se sjednotí v přicházejících dnech, kdy 
bude potlačena každá zmínka o svatém Slově. Bůh k vám bude promlouvat skrze tuto misi, 
až budete potřebovat útěchu, aby na vás mohl vylít milosti, potřebné k zachování vaší víry. 

Odvahu, moje drahé děti, všechno je v rukou mého Syna, jenž bude hledat každou duši, 
včetně nejzatvrzelejších mezi vámi. Má láska k vám všem je nekonečná a já toužím, abyste 
využili všechny dary, které vám byly dány ve svatých evangeliích a v těchto poselstvích, ke 
spáse duší. 

Bůh nikdy neopustí svůj Zbytek, a skrze vaše modlitební skupiny a všechny ostatní 
modlitební skupiny, které jsou odvozeny od mých sdělení světu i skrze jiné mise, duše 
mohou být, a budou zachraňovány. 

Utěšujte se vzájemně v časech duchovních zkoušek a Bůh vás povede na každém kroku této 
cesty. Já, Matka Spásy, zůstanu vaší ochránkyní a odpovím na každou prosbu, kterou ke mně 
vznesete. Zůstanu vám po boku až do dne, kdy se můj Syn vrátí, aby si vyžádal své 
království na zemi. 

Děkuji vám, že odpovídáte s vírou, nadějí a důvěrou na výzvy moje i mého Syna. 

Vaše milovaná Matka 
Matka Spásy 
 
1334. Moji oddaní, posvěcení služebníci, kteří zůstávají věrni mému Slovu, 
povstanou a povedou vás 
Středa, 4. března 2015 v 22:12 
 
Má vroucně milovaná dcero, můj hlas byl potlačen duchem temnoty v době, kdy Mě lidé 
nejvíc potřebují. 

Zuří duchovní bitva mého království proti silám Zlého. Mnoho lidí si toho přesto nevšímá, 
protože duch zla vylévá nové falešné učení, které bude napohled oblíbené, obdivované, 
vítané a tleskat mu budou ti, co se tváří, že hlásají mé Slovo, které však není ode Mne. 

Zlý je opatrný, lstivý a vychytralý, a tak když jeho agenti představují nový přístup k mému 
učení, můžete si být jisti, že bude vyšňořený velkolepým způsobem, aby vypadal, jako ten 
pravý. Svou mocí moji nepřátelé dusí víru mého lidu a ten nevidí, co se mu předkládá. 

Zmatek nepochází ode Mne. Mé Slovo je jasné, mé učení je věčně platné. Lidstvo přijalo 
humanismus a ateismus jako náhražku za Mne. Byl jsem odhozen a mé Slovo je tolerováno 
jen někde, zatímco jinde bylo překrouceno, aby vyhovovalo potřebám hříšníků, kteří chtějí 
omluvit své neřesti. Mohou mezi sebou přehlížet kacířství, ale Já jsem vševidoucí a budu 
soudit křesťany podle toho, jak odmítají mé Slovo a podle jednání, které přijímají a které je 
proti Mně. 

Křesťané budou ve světě rychle vylučováni ze společnosti a budou trpět velkým strádáním 
kvůli nenávisti, která vůči Mně ve světě existuje. Jsem opovrhován těmi, kdo Mě kdysi znali, 



ale nyní Mě odmítli. Jsem sotva tolerován těmi, kdo vědí, kdo Já jsem, kteří opomněli některá 
z mých učení, protože Pravda je jim nepříjemná. 

Během mého času na zemi se Mi mnozí vyhýbali, zejména ty pyšné duše, které vedly mé 
stádo v chrámech. Kázali Slovo Boží, ale neradi slyšeli Pravdu z mých úst, z úst skutečného 
Mesiáše. 

I dnes jsou moji nevěrní služebníci ti, co se nedokázali držet Pravdy. Mnozí z nich už 
nepřijímají mé svaté Slovo, které zůstává křišťálově čisté, jako pramenitá voda. Zkalili vodu, 
která prýští z Ducha Svatého, a nevinné duše ji budou pít. Pravda bude překroucena a mnozí 
budou nuceni spolknout učení temnoty, které bude jasně zářit, jako oslňující hvězda. Toto 
nové falešné učení nebude mít se Mnou nic společného a jenom ti, kdo věří ve svaté 
evangelium a odmítají se od něj odchýlit, najdou věčný život. 

Přišel jsem a přinesl vám Pravdu, abych vás zachránil, a vy jste Mě za to ukřižovali. Přesto 
jsem svou smrtí na kříži porazil smrt. Vše, co jsem učinil, bylo pro vás a vše, co pochází z 
mého vítězství nad smrtí, je vaše. Život těla se stane vaším, věříte-li ve Mne, a vaše duše 
bude žít navěky. Odmítnete-li Mě před mým Druhým příchodem, nebudete připraveni Mě 
přijmout. Pokud přijmete lži, přestože již znáte Pravdu mého Slova, upadnete do zoufalství. 
A nyní budu ještě jednou ukřižován a tentokrát bude málo smutku pro mé Tělo – mou církev 
– neboť Mě opustíte v čase, kdy přijdu ve Velký den. Budu zapomenut, ale podvodník bude 
zbožňován, uctíván a přijat jako vladař, zatímco já budu ležet ve stoce a pošlapán. 

Jen mocí Ducha Svatého budou moji opravdoví následovníci schopni vydržet tuto bitvu o 
duše a Já vám dám každou milost, abyste otevřeli oči Pravdě a zabránili tomu, abyste byli 
pohlceni klamem. 

Moji oddaní posvěcení služebníci, kteří zůstávají věrni mému Slovu, povstanou a povedou vás 
cestou Pravdy. Tito moji stateční posvěcení služebníci obdrží mimořádné milosti, aby umožnili 
křesťanům jasně vidět rozdíl mezi dobrem a zlem. Vzmužte všichni svá srdce, a vězte, že 
tyto milosti jsou nyní vylévány na tyto moje služebníky, neboť bez jejich vedení by pro vás 
bylo těžké hlásat Pravdu. 

Všechny vás miluji. Nikdy vás neopustím. Přitahuji si vás a naléhám, modlete se modlitby 
modlitební kampaně k získání požehnání, potřebných na cestu, kterou máte před sebou. 
Duch Svatý spočívá na vás a budete naplněni každým možným darem, abyste Mi zachovali 
svou oddanost. 

Vždy ke Mně volejte o pomoc, abych vám dal odvahu, sílu a schopnost jednat se svými 
nepřáteli s láskou a soucitem, kterých je třeba, máte-li se stát mým opravdovým 
stoupencem. Avšak milovat mé nepřátele neznamená, že přijmete kacířství. Také prosím, 
abyste odmítli se zaplést do jakékoliv nenávisti v mém svatém jménu. 

Hlásejte mé Slovo. Není třeba je bránit. 

Váš milovaný Ježíš Kristus 
Spasitel a Vykupitel všeho lidstva 
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