KOMUNISMUS
Jedna z vizionářek z Garabandalu, Conchita, poskytla v roce 1965 rozhovor Albrechtu
Weberovi, autoru knihy "Garabandal – Der Zeigefinger Gottes", ve kterém na otázku autora,
kdy dojde k Varování, odpovídá:
Conchita: "Všechno se stane, až komunismus přijde znovu."
A. Weber: "Co tím míníte, že přijde znovu?"
Conchita: "Až právě znovu přijde."
A. Weber: "Znamená to, že před tím komunismus bude pryč?"
Conchita: "Nevím. Panna Maria pouze řekla, 'až komunismus přijde znovu'."

Výběr z poselství přijatých paní Luz de Maria de Bonilla
2009 -2019
http://www.revelacionesmarianas.com/comunismo.html

Ježíš Kristus, 3. července 2009.
Násilí ve světě vzrůstá, komunismus postupuje nenápadně a vy si toho nejste vědomi.
Moderní antikristové povstávají, aby přinesli utrpení těm, kdo jsou moji a pronásledují je bez
slitování.
Matka Spásy, 25. července 2009
Drazí milovaní, se smutkem vidím, jak komunismus sílí v zemích, které si zvykly mít trvalý
mír. Je bolestné vidět jak je mír ve vážném nebezpečí. Je v rukou těch, kteří se nestarají
o nejpotřebnější, ale spíš naopak, zasvětili se k utlačování pokorného, potřebného, chudého,
aby je podrobili, a tímto způsobem se jim podaří je propojit s myšlenkami, které jsou zcela
v rozporu s láskou k bližnímu, láskou, Boží vůlí, a pak "vzpoura proti církvi" bude dokonána.
Milovaní mého srdce, komunismus se rychle šíří jako epidemie, a jako takový přinese s sebou
bolest, útlak, smrt, hlad, pronásledování nevinných. To je důvod, pro který se domáhám
neustálé modlitby, církve, spojené v jedno srdce a vědomé, že tato vaše Matka bude na vás
dohlížet. Nezůstáváte sami nebo na účet nepřítele, ale je nutné, abyste pokračovali
v jednotě, abyste žili daleko od světských věcí, které poskvrňují duši. Hřích se maskuje tisíci
způsoby a vy, mé maličké děti, potřebujete zůstat ve stavu milosti, abyste rozlišovaly
a nenechaly se podvést, když vlci v rouchu beránčím představují hřích, jako maskovaný
dobrý čin.
Matka Spásy, 30. července 2009
Mé slzy jsou pro vše, co se blíží k lidstvu, jsou pro ty, kdo začínají svá utrpení způsobené
drakem komunismu, který se chápe moci uprostřed falešnosti, aby zmátl některé z mých
dětí.
Matka Spásy, 23. září, 2009
Dětičky, podívejte se, kolik moci získává komunismus po celém světě. Rozvíjí se mílovými
kroky. Spící bestie se probudila a znovu se vynořila, má moc a kupuje si svědomí penězi.
Podívejte se, s jakou mazaností jsou malé národy shromažďovány, formují satelitní spojení
s komunismem a šíří ideologie naprosto v rozporu s Boží vůlí. Otevřené pronásledování těch,
kteří nevyznávají tyto komunistické ideologie, není daleko. To je pohnutka mého volání, aby
vy, kteří mě slyšíte, jste byli těmi, kdo bojují prostředky neustálé modlitby a kážou svědectví
lásky k bližnímu a víru v Nejsvětější Trojici. Jděte přijmout mého Syna v eucharistii, a takto
posíleni, pokračujte dál na cestě, bez zpátečních kroků.
Matka Spásy, 28. listopadu 2009
Dětičky, omyl komunismu se šíří po celé zemi jako vítr a den co den dochází k znamením,
aniž by si toho většina všimla, jako právě teď, v tomto okamžiku. Extrémní hladomor bude
každým dnem větší, přírodní neštěstí budou narůstat, touha po moci velkých národů skončí
ve velké katastrofě pro celé lidstvo.

Dialog mezi Ježíšem Kristem a Luz de Maria, 12. dubna 2010
Ježíš:
Černé zlato bude důvod k bolesti pro celé lidstvo. Bude vedena bitva o ekonomickou moc.
Velká země na severu, ve své dychtivosti udržet spojenectví s většinou zemí světa, má
pokladny, které jsou v této chvíli velmi prázdné. Komunismus to klidně pozoruje a dělá si
zásoby nejen po ekonomické stránce, ale také nepředstavitelným hromaděním zbraní.
Luz de Maria:
Komunismus se vyzbrojuje. Má bomby, o nichž lidstvo neví. Bude hrůzou pro všechny kvůli
účinkům, které lidem způsobí. Voda bude kontaminována, nebude potrava, půda bude také
kontaminována. Černé zlato je ropa.
Matka Spásy, 12. května 2010
Zednářství a mnoho jiných sekt ve spojenectví s komunismem plánovaly radikální strategie
proti církvi mého Syna, které nesou ovoce proti mému milovanému Benediktu XVI.
a vyvrcholí v již oznámeném pronásledování věrného lidu a v nastolení vládnoucí skupiny
s pečetí antikrista. Můj milovaný Petr trpí a bude trpět. Jeho srdce bude trpět v mé zemi – ve
Fatimě mu nechám ukázat utrpení vyvolané tím, co přichází.
Komunismus ovládl většinu zemí jako strategické body kolem zeměkoule, odkud tajně
plánuje svůj příchod, aby ukázal svou moc.
Ježíš Kristus, 22. května 2010
Nebudu skrývat realitu. Jděte dál po mé cestě, Zlý všude nastražil pasti na lidstvo, které
bude čelit velké zkoušce. Komunismus infiltroval svůj jed do států a nyní přichází, aby si vzal
svůj lup.
Matka Spásy, 28. června 2010
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, komunismus mazaně, krůček po krůčku, uchvátil
národy a mnoho mých dětí se nechalo chytit do jeho pasti. Dnes vás vyzývám, abyste se
modlily za Venezuelu. Jižní Amerika je v nebezpečí.
Matka Spásy, 1. září 2010
Intelekt, rozložený zlem, veřejně zaútočil na víru svaté, katolické, apoštolské církve. Vůdcové
národů, jeden za druhým, ukážou svou pravou tvář. Komunismus se rychle pozvedl na hladu,
bolesti a nevědomosti národů. Komunismus zvětšil své bohatství pomocí některých vedoucích
představitelů. Spící bestie se probudila, aniž by si to někdo uvědomil.
Ježíš Kristus, 25. září 2010
Komunismus, rakovina národů, skrytě pokračuje v udržování svého zbrojního potenciálu,
připravuje se, aby silou vyhladil a podmanil si národy.

Poselství Matky Spásy, 10. října 2010
Obr komunismu se pozvedl a způsobí velkou bolest. Budou použity nukleární zbraně a jimi
se bude šířit bolest a smrt a zanechávat stopu bolesti, dříve nikdy neviděnou.
Ježíš Kristus, 28. listopadu 2010
Komunismus roste, zbraně zkázy se přesouvají do nebezpečných rukou.
Nenávist vzrůstá mezi národy.
Matka Spásy, 6. prosince 2010
Modlete se: komunismus se pozvedá k údivu světa, který bude trpět.
Matka Spásy, 23. prosince 2010
V tomto čase komunismus pozvedá svou ruku a zaskočí prostý lid.
V tomto čase se bolest šíří po celém světě. Malí bojovníci zla terorizují lidi, kteří se
s lhostejností dívají na vše, co se děje, dokud to neprožijí na vlastním těle.
Matka Spásy, 9. ledna 2011
Lidská ruka se pozvedá proti lidem. Křik války nebude čekat. Sobectví, moc, územní zisk
získávají půdu v srdci lidských bytostí. Malé říše se rodí s přáním dobývání, a s pomocí a pod
ochranou komunismu, způsobí bolest národům. Spící drak se probudil, jeho tlama se otvírá
a uvolňuje oheň velké hrůzy. Svět je opakovaně otřesen.
Matka Spásy, 19. ledna 2011
Modlete se za Venezuelu. Tento národ bude hrozně trpět. Modlete se, protože komunismus,
jako obr, spal, ale nyní se tento gigant probudil a mocně se pozvedá.
Modlete se, moji milovaní, modlete se za Střední východ.
Ježíš Kristus, 26. února 2011
Komunismus nezastavil svůj postup v žádném okamžiku. I když se zdál mrtvý, pracoval dnem
i nocí v uchvacování myslí, tajně zásobuje své spojence a posiluje své strategie.
Matka Spásy, 9. března 2011
Modlete se, protože komunismus se probudil, a ne v tichosti, ale před zraky lidstva. Pozvedl
se a utkává se s těmi, kdo nesdílejí jeho ideologii.
Ježíš Kristus, 24. června 2011
Hory se hýbou a spící obři se probouzejí. Komunismus udeří uprostřed útoků přírody.
Matka Spásy, 31. července 2011
Komunismus zvyšuje svůj hlas, mé děti jsou krutě utlačovány.

Ježíš Kristus, 11. září 2011
Komunismus povstává, proráží, maskován dobrou vůlí a způsobí spoušť mezi lidstvem, jemuž
chybím Já. Podmaní si národy, aby uvolnil cestu nepřátelům mé církve.
Ježíš Kristus, 14. září 2011
Antikrist se vynoří pomocí svých chapadel, nečekejte, až se objeví. Jedním z jeho chapadel je
komunismus, jenž způsobí velké utrpení nevinných. Sevře vlažnou mysl, která neslyší má
volání.
Ježíš Kristus, 7. října 2011
Komunismus rozdrtí národy tam, kde se chopil moci a rozšíří se směrem k ostatním, s nimiž
naváže kontakt, aby je přemohl.
Ježíš Kristus, 16. května 2012
Vody se pozvednou a zaplaví zemi. Pobřežní pásma budou trpět, národy budou trpět, jeden
za druhým.
Komunismus se pozvedne, převlečený do masky míru a spojenectví.
Matka Spásy, 16. září 2012
Komunismus byl lidstvem zapomenut, a to komunismu dovolilo, aby podnikl invazi. Několik
zemí bude kvůli tomu trpět, a kvůli této skutečnosti budou trpět víc. Lidské rozptylování
a zábava zvýhodňují záminky těch, kdo chtějí uchvátit lidstvo. Komunismus je chapadlem
antikrista, skrze něj se zmocnil vlády nad malými zeměmi, aby později docílil utvoření jediné
společné fronty a ovládnul ty, kteří jsou slabí.
Matka Spásy, 13. května 2013
Lidstvo je ve vážném nebezpečí, komunismus změnil svou tvář, sjednal dohody se sektami,
které zůstávají uvnitř samotné církve mého Syna, podkopal moc mých vikářů do té míry, že
jeden z nich prchá uprostřed mrtvol svých věrných kardinálů a biskupů. Církev utrpěla své
nejvážnější odpadlictví před pozemskou mocí, která si přisvojí Petrův trůn na zemi.
Ježíš Kristus, 16. května 2013
Úplatkářství rozkládá vlády na zemi, nerozumní lidé vedou lidstvo k utrpení kvůli aroganci
a nevědomosti svých vůdců, budou naříkat nad hrůzou, kterou způsobí. Zavedli své
arogantní ideály, morálně zkažené a nerozvážné, s reformami, které jsou v rozporu s mými
Přikázáními. Předstírající vlídnost k národům, ačkoliv za nimi přichází stín, který škodí,
uchvacuje a blokuje myšlení. Komunismus: pohroma minulosti a pohroma přítomného času
se pozvedá a roste. Kdo jej zastaví?
Matka Spásy, 23. června 2013
Komunismus roste do síly, nenápadně se rozpíná, přestrojený za dobro a falešnou
spravedlnost, stává se pohromou slabých národů, poskvrňuje, aniž by byl pociťován,
spoutává, aniž byste pocítili řetězy.

Matka Spásy, 22. července 2013
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, zlo vzrůstá s velkou mocí, komunismus tajně
připravil a vyvolal příklon k tvrdému a krutému boji u svých lidí. Vy, věrní mého Syna,
probuďte spící mysl svých bratrů a sester, kteří nechtějí slyšet o tom, co se děje kolem nich.
Matka Spásy, 2. října 2013
V čele vojenské akce, komunismus povstane jako nikdy dříve, a mé děti budou trpět, jako
dříve nikdy netrpěly.
Matka Spásy, 16. října 2013
Moji milovaní lidé mého Syna, v tomto čase komunismus přestal být stínem a stal se drakem,
který bude brzy vydechovat svůj oheň na lidstvo a způsobí velké zpustošení. Neignorujte, jak
se rozvinuje, do té míry, že napadne národy a podmaní si lid.
Matka Spásy, 29. října 2013
Moji milovaní, modlete se za země, v nichž jejich vůdci utlačují svůj lid holí komunismu, který
jako řvoucí lev vznáší obvinění proti pokorným a bezelstným.
Matka Spásy, 4. listopadu 2013
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, buďte stále ostražité, nebuďte
lehkomyslné, komunismus sleduje celé lidstvo, uplatňuje moc v malých zemích
a městech, roste a nenápadně získává převahu tak, aby nebyl úplně odhalen,
a tímto způsobem narůstá pohroma konce časů a sílí. Ruka a současně část hlavy antikrista –
uchvacuje celé lidstvo a způsobí velkou bolest a konflikty mezi mými dětmi.
Matka Spásy, 16 listopadu 2013
Moji milovaní, komunismus roztahuje své spáry a spoutává jimi občany malých národů.
Povstává, aniž by byl viděn a stává se velkou mocí, která přináší zkázu těm, kdo jsou moji.
Ježíš Kristus, 21. listopadu 2013
Duch zla, zdroj zla, je tím, co nenápadně uchvacuje můj lid modernismem
a komunismem, který opět přišel, protože jste to dovolili. Tento duch zla vás
povleče s sebou, dokud si lidé neuvědomí, potom, co se probudí a otevřou oči, že
tento Kristus lásky, který s vámi mluví, byl zakázán a zapomenut.
Matka Spásy, 4. prosince 2013
Velký počet malých zemí bude podroben komunismem, který tiše postupuje, vytváří jedinou
přední linii, která jde proti lidstvu a způsobuje bolest.
Ježíš Kristus, 12. ledna 2014
Střední východ vstoupí do varu a svět bude s lhostejností přihlížet takovému množství smrti
a umírání, a mé ubohé děti uvěří, že co je daleko, to k nim nedosáhne! Proto neoblomná
ruka komunismu dopadne na Ameriku a přinese bolest, zejména do Spojených států.

Matka Spásy, 31. ledna 2014
Nezapomeňte: komunismus se protlačí k moci v malých zemích, aby si nakonec přivlastnil
tolik zemí, kolik je jen možné. Buďte si vědomi, že komunismus je velkým chapadlem
antikrista. Ale z nebe přijde velké požehnání nejen pro vás, ale pro celé lidstvo. Mějte důvěru
v mé Slovo.
Matka Spásy, 23. února 2014
Komunismus se znovu objeví s velkou silou a zmocní se národů, aniž by si mé děti toho
všimly. Přenechají svou vládu komunismu, a ta, ve své touze po moci, je nechá trpět ještě
víc. Bolest mého milovaného lidu ve Venezuele se zdvojnásobí a matky budou oplakávat své
děti.
Matka Spásy, 5. března 2014
Vy, mé děti, většinou ignorujete zpustošení, nejen ducha, ale celého stvoření, s jakým
komunismus rozdrtí tuto generaci. Ekonomické zájmy budou mít přednost v národech, které
jsou v rukou vůdců zcela oddaných ekonomice, která vládne a nerespektuje náboženská
vyznání.
Nečekejte, až se před vámi objeví antikrist, pozorujte jeho dílo a jeho práci ve vašem středu,
zejména jeho mocné ruky – komunismu. Nezodpovědnost špatně použité vědy pracovníky,
kteří nemají žádné zábrany ve vytváření zbraní hromadného ničení, bude katem, který zahubí
milióny mých dětí.
Ježíš Kristus, 11. května 2014
Modlete se, moji milovaní. Komunismus se šíří jako voda v řekách v prudkém proudu po
silném dešti.
Matka Spásy, 16. května 2016
Buďte bdělí, komunismus kráčí dál a již pokrývá a zmocňuje se nepozorných z míst, odkud je
schopen zaútočit na ty, které si bere jako svůj cíl.
Ježíš Kristus, 21. května 2014
Modlete se, moji milovaní lidé, za Spojené státy. Jejich vůdce sjedná falešné spojenectví.
Modlete se, moji milovaní lidé, za mé děti z Venezuely, které jsou stále bičovány důtkami
komunismu.
Matka Spásy, 16. června 2014
Milované děti, komunismus nabral sílu v malých zemích a učinil je důležitými strategickými
pozicemi války.
Matka Spásy, 25. června 2014
Vlády států uchvátily, co potřebovaly k ovládnutí lidí a podrobily si nevinné. Komunismus se
šíří, drak se pomalu probouzí.

Ježíš Kristus, 7. července 2014
Milovaní, předali jste vládu komunismu, když jste jej považovali za neškodnou ideologii. Toto
strašné zlo již vyrostlo, je již zuřivým drakem, jenž udržuje vládu nad lidmi a nechává trpět
nevinné.
Matka Spásy, 17. srpna 2014
Děti, zavíráte oči před komunismem, a ten vás bude šlehat, bičovat vás se vší svou mocí,
kterou mu člověk odevzdal. Drak se probudil a člověk to ještě nepoznal.
Ježíš Kristus, 8. září 2014
Milovaní, komunismus bude nemilosrdný. Již se probudil a mé děti ještě neví o strašných
následcích komunismu, které bude pro ně mít.
Děti, můj lid je obklopen všemi druhy zla. Ty pronikly do mého lidu a chtějí si vzít svou
kořist, aby zvětšily počet sekt, které bojují proti mým plánům. Zednáři, ilumináti,
komunismus a významné technologie ve službě Satana, zasahují do mých plánů. Tyto sekty
jsou skrývány těmi, kdo Mě zradili se souhlasem a s potěšením člověka a jeho vůle, zcela
oddanými službě nepřítele mého lidu – antikristu.
Matka Spásy, 21. září 2014
Lidé již trpí kvůli chapadlům antikrista. Jedním z těchto velkých chapadel je komunismus,
který, jako velké bičování lidstva, tiše zformoval a pronikl satelity využitím malých zemí tím,
že jim poskytl pomoc, a tímto způsobem se do nich tiše infiltroval.
Tato síla, která bičuje vůli člověka, ovládá jeho myšlení a podmínky jeho činnosti a jednání,
oklamala mé děti. Podmaní si většinu lidí a přinutí je nechat se v duchu zotročit, aby řekli
"NE" mému Synu a podřídili se moci a vládě, kterou vykonává komunismus, řízený zlem.
Nukleární energie je velkým Kainem tohoto lidstva, ale komunismus je také silným
chapadlem antikrista.
Satan se již ztvárnil:
... podobou nukleární energie,
... podobou komunismu,
... podobou potravin tím, že otrávil tělo, které je chrám Ducha Svatého...
Už jen v malém okamžiku může nukleární energie vyvolat zkázu a způsobit lidstvu velkou
škodu, ale vy jste byli nedbalí, pokud jde o komunismus a dovolili jste, aby se ve skrytu
prosazoval a vykonával kontrolu nad lidmi, aby se oddali falešným bohům, které jim
komunismus předkládá, a kteří se vyskytují ve velkém množství v celém lidstvu.
Matka Spásy, 13. října 2014
TOLIKRÁT JSEM VÁS VAROVALA, POKUD JDE O KOMUNISMUS A MÉ DĚTI
POKRAČUJÍ V OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ KOMUNISMU!

Až se úplně probudí a bez přetvářky se vrhne na svůj vlastní lid, bude příliš pozdě vykořenit
toto velké zlo, kterému jste dovolili dále žít.
Matka Spásy, 28. listopadu 2014
Vyzývám vás, abyste se modlili za můj milovaný lid Japonska, který bude trpět nelítostnou
silou přírody.
Mé děti, vyzývám vás, abyste se modlily za Řecko. Tento můj lid bude trpět omyly šířené
komunismem a terorismem.
Ježíš Kristus, 8. prosince 2014
Moji milovaní, komunismus se pohybuje v masce roucha beránka, jeho pařáty budou
nečekanou zhoubou.
Moje milovaná Francie a Spojené státy budou trpět.
Ježíš Kristus, 4. ledna 2015
Komunismus expanduje a teror zaplaví zemi.
Ježíš Kristus, 8. února 2015
Můj milovaný lide, země sténá v porodních bolestech.
- kvůli krvi, kterou přijímá od tak mnoha nevinných,
- kvůli podvodu komunismu,
- kvůli skryté kontrole zednářů,
- kvůli moci boha peněz,
- kvůli lži a klamu, do nichž je chycen můj lid.
Mystická zkušenost Luz de Maria s Matkou spásy, 10. února 2015
Krutost je na vzestupu. Tak mnoho lží je před lidstvem skryto mocnými politiky a jejich
aliancemi s komunismem, terorismem, špatně použitou technologií, uměle vyvolanými
chorobami, vědou ve službách zla a nukleární energií.
Matka Spásy, 23. února 2015
Čekáte na vzestup komunismu jako na znamení, a dokonce v tomto okamžiku je mnoho
komunistických zemí, o nichž si toho lidé nejsou vědomi! Ale jejich vládci s komunistickými
myšlenkami transformují nevinný lid na stoupence této velké pohromy.
Děti, už víc nečekejte. Až se měsíc ještě jednou zbarví barvou krve, klekněte na
kolena, protože budete jen krok od velkého nářku této generace.
Matka Spásy, 11. března 2015
Aniž jste si toho vědomi, velké a silné mocnosti světa postupují vpřed, obkličují malé národy
a kvůli nevědomosti mých dětí je přemáhají komunismem. Mé děti, které se nerozhodly
ponořit hlouběji do poznání, na ty Duch Svatý vylije světlo inteligence, myšlenek a rozumu.

Ježíš Kristus, 18. března 2015
Komunismus zaplavil zemi. Jde proti mé církvi, trestá mou církev, pronásleduje ji, a bude ji
pronásledovat ještě víc, převlečen za jiné označení, aby mohl být nepovšimnut, dokud
nebude moci celé lidstvo převzít a těžce zranit. Utrpení začíná a postupuje...
Matka Spásy, 21. března 2015
Hierarchie církve mého Syna nedokázala zasvětit Rusko mému Neposkvrněnému Srdci,
a v tomto čase, kdy je lidstvo zamořeno zlem, tato neposlušnost otevřela ještě více dveře
komunismu, aby zaplavil většinu zemí, kde již dříve opanoval mysl mých dětí svou ideologií.
Každý, kdo říká, že mě miluje, nemůže být ve spojení s komunismem. Každý, kdo miluje mě
a miluje mého Syna v Duchu a Pravdě, bude klást odpor této falešné ideologii, která přináší
smrt lidstvu a lidu mého Syna.
Matka Spásy, 1. dubna 2015
Modlete se, mé děti, modlete za Rusko. Bude pohromou pro lidstvo.
Modlete se, děti, neboť komunismus pohltí člověka a jednotlivce promění v masy.
Modlete se, děti, země se bude silně třást.
Matka Spásy, 22. dubna 2015
Kolikrát, kolikrát jsem vás varovala v mém volání k lidstvu, v mých předešlých poselstvích!
Kolikrát jsem vás vyzývala, abyste otevřeli oči, své myšlení, vědění a vaše srdce, abyste
nebyli oklamáni zhoubným hadem komunismu! A vy stále ignorujete tato volání a v tomto
okamžiku jste stále ještě lhostejní.
Matka Spásy, 26. dubna 2015
Myslíte si, že mír je trvalý, protože většina těch, kdo čte a naslouchá mému Slovu, netrpí
válkou. Ale tak tomu není. Zvuky války se rychle přiblíží k člověku, k celému lidstvu. V tomto
konkrétním okamžiku, satelity komunismu udržují ve svých útrobách zbraně, aby zaútočily na
bratry. Zdá se, že zlo získává náskok, ale je to jen se souhlasem mého Syna, abyste si byli
vědomi, že bez Něho nejste nic.
Ježíš Kristus, 30. dubna 2015
Tolikrát jsem vám přinesla mé Slovo, abych vás varovala před nebezpečím, které je horší než
jakákoli nemoc, kterou může člověk trpět. Mluvím o komunismu, jenž se stává silnějším
rovnou před vašima očima a rozšíří se na celé lidstvo. Je to způsobeno lidmi bez Boha, lidmi,
kteří nemilují, kteří jsou ovládáni ambicemi a mocí, která je vede k tomu, aby si podmaňovali
mé děti.
Matka Spásy, 10. května 2015
Ruská vojenská moc nebyla odhalena světu, aby byla obdivována, ale proto, aby svět věděl,
čím bude napaden. Je to tichý pláč, abyste viděli moc jednoho, který se vrhne proti lidstvu,
když použije malé země, s nimiž vytvořil věrné spojenectví, aby znovu potvrdil svou moc,
a které jsou v tomto okamžiku satelity velkého ničitele: komunismu.

Ve Fatimě jsem vás varovala před komunismem a jeho destruktivní mocí. Dívali
jste se na mé prosby z dálky, ze strachu, že jsem jmenovala Rusko, a nyní se sami
nacházíte několik okamžiků od této mocnosti – kterou jste nechtěli umlčet, když
jsem vás o to prosila – jak se vrhne proti celému lidstvu. Největší ničitel lidstva ještě
nebyl ukázán, zůstává ukryt, a je to nukleární energie.
Velký národ severu, Spojené státy, budou komunistické, aniž by byly komunistické. Budou
nenávidět mého Syna, a tak přivedou chaos na svůj lid. Přijde civilní válka a způsobí lidem
velkou bolest. Nebude trvat dlouho, než přijde do Spojených států.
Církev mého Syna bude komunistická, aniž by byla komunistická. Přijme měřítka, která
nejsou vůlí mého Syna, aby přilákala velký počet pravidelných návštěvníků kostela, kteří se
později stanou velkými hanobiteli církve mého Syna. Silné proudy zednářství a iluminátů
budou posíleny příslibem moci, kterou jim slíbily rodiny, které stále tajně ovládají lidstvo.
Matka Spásy, 17. května 2015
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,
Drak se probudil a vrhne se na ty, kdo jsou moji, aby je zabil. Ale cestou mého Syna je spása
a věčný život – vy nezahynete. Tělo je pomíjivé, ale duše, duše zůstává navěky.
Moji milovaní, věnujte pozornost komunismu, v okamžicích se pozvedne proti lidstvu a třetí
světová válka formálně začne.
Matka Spásy, 8. června 2015
Prezidenta napadnou a zabijí, na lid bude krutě zaútočeno. Jsou to plody tichého
komunismu.
Ježíš Kristus, 13. června 2015
Rudý drak bude pomáhat medvědovi a lidstvo bude otřeseno, pronásledováno a ovládnuto
jejich spojenci, těmi, kdo se ukážou skoro bojácně, jak vládnou nad malými zeměmi, kteří
však potom vystoupí s velkou mocí. Pronásledování bude krvežíznivé, rozšíří se a během
tohoto času budou moji lidé trpět rukama těch, kdo Mě nemilují.
Moji lidé zanedbali varování mé Matky a potřásli si rukou s těmi, kdo budou jejich
pronásledovatelé a bič. Spojenectví mezi zeměmi se rozpadla a moc komunismu se projeví
nevídaným způsobem. Komunismus nespí, šlehá do mého lidu a můj lid spí. Zlo je probuzeno
a oklame dokonce i ty, kdo jsou Mi věrni, aby se dostalo do mé svatyně.
Není to jen zednářství, které proniklo do mé církve, ale také – spolu s ním – ilumináti
a komunismus, kteří se ukryli za štítem mých hradeb.
Matka Spásy, 17. června 2015
Modlete se, mé děti, modlete se za Ekvádor. Tito moji milovaní lidé jsou napadeni
komunismem, a když budou chtít protestovat, komunismus je umlčí.

Dialog mezi Matkou Spásy a její milovanou dcerou Luz de Maria, 20. června 2015
Modli se, mé dítě, za jednotu.
Modli se, dítě, komunismus číhá.
Modli se a trpělivě čekej. Boží lid uvidí toho, koho Bůh posílá, aby je utěšil, nejčistšího
průvodce duší. Bude poslán, aby se duše samy nepředaly nepříteli.
Ježíš Kristus, 27. srpna 2015
Mé děti trpí kvůli komunismu, trpí na několika místech na zemi, kde lidé na sebe nepohlížejí
jako na bratry, ale jako na nepřátele. Ti, kdo mají moc, posílají do vyhnanství své bratry,
mučí je a radují se z toho. Toto utrpení bude spíše mírným odrazem toho, které bude
následovat, až tato ideologie bude postupovat. Ideologie, která bude bojovat, aby oslabila
zbytek lidstva a kterou má Matka vás vyzvala porazit, ale nebyla vyslyšena.
Ježíš Kristus, 5. září 2015
Komunismus pokračuje se svými zničujícími účinky a hroznými rozhodnutími proti mým
dětem. Má Matka již oznámila, že tyto okamžiky jsou jen začátkem utrpení mého lidu. Proto
vás vyzývám, abyste Mi zůstali věrni a neochvějní, ale k tomu Mě musíte znát.
Matka Spásy, 9. září 2015
V tomto čase je cesta antikrista vytyčena velkými silami, vycházejícími ze svobodného
zednářství, iluminátů a komunismu, ideologiemi odporující mému Synu, překroucením mého
Slova a podporou hnutím New Age v zajetí satanismu. Stručně řečeno těmi, kteří vycházejí
z vrcholu zednářství a v tomto okamžiku ovládají lidstvo.
Ježíš Kristus, 13. září 2015
Děti, nedávejte Mi za vinu to, co přichází. Varoval jsem vás, tak jste se měly mít na pozoru.
Ale protože jste byly neposlušné, uvedly jste k vládě ty, kdo vzali moc do svých rukou
a použili okovy, aby vás umlčeli – komunismus, před nímž vás moje Matka tolik varovala.
Ježíš Kristus, 23. září 2015
Nechcete se dívat na realitu. Víte proč? Protože se díváte na události v ostatních zemích
z dálky, a v tomto okamžiku je terorismus komunismem v převleku. A tomuto maskovanému
komunismu jsou dodávány zbraně nejen těmi, kdo se deklarují jako komunisté, ale také
těmi, kdo hlásají svobodu a bojují proti komunismu. Všichni pomohli v poskytování zbraní
terorismu. Toto lidstvo je úplně zmatené.
Ježíš Kristus, 30. září 2015
Můj lide, komunismus vlaje ve své červené barvě jako bouře, která se vznáší nad vámi
v nejasném okamžiku, a tak vy neodhalíte komunismus, dokud smlouva není odevzdána
tomu, kdo pro ni připravuje jeviště.

Ježíš Kristus, 12. listopadu 2015
Toto jsou chvíle, kdy ve světě vzrůstá násilí. Komunističtí vůdci, kteří ovládají svůj lid jako
otroky, vedou nevinného k utrpení, protože vůdci se nechtějí vzdát své moci. Komunismus již
dříve dosáhl vrcholu, varoval jsem vás, ale vy jste se vyhnuli mému volání a postoupili jste
moc síle, která se obrátila proti vám, a následky jsou před vámi. Spojenectví této paže
antikrista, kterou je komunismus, proběhly nepovšimnuty, zrovna pod nosem mých dětí.
To kvůli nedostatečné připravenosti ze strany lidí, kteří jen přihlížejí k současným opatřením,
aniž by zvážili následující činy, kterým budou vystaveny: odstranili Mě z veřejných míst,
nedovolili mým dětem o Mně mluvit, a brzy mým dětem nedovolí o Mně přemýšlet...
Matka Spásy, 8. prosince 2015
Zůstaňte bdělí a pozorní, komunismus se zdá být vlídný… Co dělá dravé zvíře, když je na
lovu? Čeká, trpělivě čeká, dokud nebude mít svou kořist bezbrannou a bezmocnou, a pak
se na ni vrhne.
Ježíš Kristus, 13. ledna 2016
Člověk bez svědomí si vypěstuje bezprecedentní zkaženost a stane se velkou hrozbou pro
samotné lidstvo. Komunismus použije své zbraně, aby převzal ve světě moc, a ve svém
zoufalství odhodí roucho beránčí a ublíží lidstvu, zapomínaje, že: "Kdo však jedno z těchto
maličkých, které ve mne věří, svede k hříchu, pro toho by bylo lépe, aby mu byl na krk
pověšen mlýnský kámen a aby byl potopen hluboko do moře" [Mt 18, 6].
Ježíš Kristus, 6. března 2016
Moji milovaní lidé, ti, kdo obhajují komunismus, budou překvapeni. Rozšířený na všechny
kontinenty, komunismus změnil lidstvo v masy tím, že u nich vyvolal strach, kterého se
neodvažují zbavit. Konflikty pokračují a postupují slovy i skutky. Komunismus v rouchu
beránčím dá lidstvu tvrdou lekci. Rusko přikrylo ty, kdo se nebojí vzít život mým dětem
a Spojené státy, aby se neodchýlily od směru, živí ty, kdo se nebojí zabíjet nevinné.
Matka Spásy, 13. března 2016
Děti, člověk žízní po moci, a aby si tuto moc zajistil, povede válku a pokusí se
zakrýt skutečný záměr komunismu v této chvíli: ovládnutí národů.

Matka Spásy, 16. března 2016
Nezapomeňte, že komunismus se neustále zvedá s velkou silou proti národům.
Svatý Michael, archanděl, 20. května 2016
Modlete se, Boží děti, za Venezuelu; trpí. Tento lid bude stále trpět devastací komunismem.
Extrémní chudoba povede k povstání, které se pak změní v smrt. Spojenci komunismu budou
bičovat tento lid.

Ježíš Kristus, 22. května 2016
Můj milovaný lide, komunismus vypadá, že zeslábnul. To je však strategie Zlého, aby vytvořil
novou podobu zajetí, které se obrátí proti spojencům uchvatitele.
Ježíš Kristus, 29. května 2016
Moji lidé, neposloucháte vysvětlování mého Slova. Nechcete použít mé oční kapky Pravdy,
abyste se zastavili a znovu získali důstojnost mých dětí. Komunismus útočí, aniž by byl viděn.
Tímto způsobem šíří svou moc nad národy. Komunismus se zdá být vlídný, ale jednou
u moci, bude nepřítelem mých dětí.
Matka Spásy, 3. června 2016
Můj Syn vás varoval – když lidstvo ignoruje Boží zákon a muž s mužem a žena s ženou spolu
žijí, když vlády přijímají toto chování, které je částí církve mého Syna zastíráno – vzpomeňte
si – je to velké znamení blízkosti toho, co bylo předpověděno. Nenechejte se uvést v omyl
o tom, co bude očista. Příroda vyburcuje člověka náhlými změnami a velkými událostmi nikdy
neviděnými. Pak přijde velký podvodník, aniž to lidstvo pochopí a pozná ho, kvůli oddělení
člověka od nebe. Svobodní zednáři, ilumináti, komunismus, ti, kdo jsou ekonomicky mocní,
vyhlásí toto monstrum zla za krále.
Ježíš Kristus, 5. června 2016
Modlete se, mé děti, modlete se, komunismus ukáže svou pravou tvář.
Modlete se, mé děti, modlete se, terorismus spolu s falešným náboženstvím pronikne Francii,
obnoví a zvýší bolest tohoto národa.
Matka Spásy, 15. června 2016
Tato elita připravila tento okamžik, aby zvýšila bolest lidstva sjednocením satelitních zemí
komunismu, aby se prosadila násilím a vytvořila skutečnou hrozbu v každé oblasti světa.
Matka Spásy, 21. června 2016
Nikaragua je zemí podporující komunismus; kdo mlčí, bude vlastnit kořist...

Ježíš Kristus, 1. srpna 2016
Modlete se, mé děti, modlete se, komunismus postupuje vpřed, záludně ve své
falešnosti. Co se zdálo dobré, takové není – naopak, oblékl se jako beránek, aby
obsadil další území a uchvátil moc.

Ježíš Kristus, 2. října 2016
Modlete se, mé děti, modlete se za Střední Ameriku, země se otřásá. Ruka
komunismu, působícího a aktivního v malých zemích, bude odhalena, jak dodává
zbraně těm, kteří trpí hladem.
Matka Spásy, 7. října 2016
Tato generace bude na nejvyšší míru trpět rukama těch, kdo pozvedli antikrista
proti lidu mého Syna, jako výsledek trvalé činnosti zednářství, iluminátů, komunismu,
vzpoury, falešnosti, nedostatku víry a satanismu, který infiltroval církev mého Syna a podnítil
ji, aby chapadla zla byla bezohledně spuštěna proti celému lidstvu.
Ježíš Kristus, 19. prosince 2016
Z pošetilosti popíráte, že se nalézáte v čase časů… Nevidíte převahu komunismu,
který, maskovaný tisíci způsoby, manipuluje lidstvem. Se lstivostí hada pronikl do všech
oblastí, utiskuje národy, bičuje je, a to, spolu se svobodným zednářstvím, vytváří rozsáhlou
jednotu mezi chapadly a hlavou velkého draka, jenž pozvedne antikrista.
Matka Spásy, 15. ledna 2017
Ti, kdo opravdu milují mého Syna, nemohou mít účast ve svobodném zednářství, mezi
ilumináty, v pyšných elitách, na podobách modernismu, které urážejí mystické Tělo.
Nemohou žít komunismem a jeho praktikami, nemohou žít s hudbou, která je zkomponována
pro Satana, nemohou si dovolit, aby byli ovládnuti technologií, nesmí si dovolit být otráveni
stravou, nezodpovědně vytvořenou ke skoncování s větším množstvím lidstva. Nemoci
vytvořené člověkem jsou skvělou záminkou k zamoření organismu lidských stvoření
a způsobit jim pomalou smrt léky k tomu připravenými.
Matka Spásy, 22. ledna 2017
Venezuela žije ve stínu a v tomto stínu je arzenál zbraní, přinášející nebezpečí pro Ameriku.
Komunismus nebyl poražen, ale rozšířil svou moc zbraní po celém světě a má větší vliv, než
si lidstvo myslí.
Ježíš Kristus, 19. února 2017
Moji milovaní lidé, komunismus znovu povstane s velkou silou jako velká
mocnost, která ovládne lidstvo a vnutí se světu. Neposlušnost k žádostem mé
Matky v roce 1917 je příčinou této nadvlády. Zmiňuji se o tom v tomto roce 2017, sto
let po Slovu mé Matky.

Ježíš Kristus, 23. března 2017
Má Matka vás žádala, abyste byli pozorní k plíživému komunismu, a vy to ignorujete, myslíte,
že všechno víte, a nevíte nic. Komunismus sbírá síly, spojence, a překvapí vás. Ti, kdo vás ke
Mně volají a jsou spojeni s komunismem, jsou neznalí, které byste neměli následovat.
Komunismus je jednou z velkých pohrom lidstva. Nebuďte hloupí a tvrdohlaví!: "JÁ JSEM,
KTERÝ JSEM." [Ex 3, 14].
Poselství Matky Spásy ze dne 4. června 2017
Zlý rozsévá zmatek a přivádí vás k tomu, abyste obdivovali komunistické vůdce a používali
komunistické symboly, abyste mohli snadněji přijmout ideologie, které jsou v rozporu s Boží
vůlí a být tak svedeni na scestí.
Poselství Ježíše ze dne 6. října 2017
Neodpověděli jste na prosby mé Matky, jimiž jste mohli zadržet ruku zla nad
lidstvem. Toto zlo, před nímž vás má Matka varovala, se rozšíří po celé zemi a bude lidstvo
bičovat. Vlk je oděn do roucha beránčího, a až to budete nejméně očekávat, komunismu se
podaří s jeho smrtícími zbraněmi lidstvo terorizovat.

Poselství Ježíše ze dne 26. listopadu 2017
Modlete se, děti, komunismus sbírá sílu a můj lid je utiskován bez slitování.

Poselství Matky Spásy ze dne 1. prosince 2017
Vidíte, jak každým okamžikem dochází v celém světě k velkým změnám: komunismus
postupuje pomalu, ale jistě, utlačuje a přemáhá před zraky lidstva. Moji lidé čelí moci
komunismu a umírají hladem. Umírají, aniž je jim dovoleno vyslovit byť jen slovo a zbytek
lidstva…, co děláte ve prospěch svých bratrů?
Poselství Matky Spásy ze dne 8. prosince 2017
Milované děti, nalézáte se ve zdánlivém míru, ale objevíte v okamžiku, že tento zdánlivý klid
se rozplyne a budete čelit obrazu reality, kdy uvidíte, jak komunismus, svobodné zednářství
a ilumináti vás přivedou do zmatku a použijí tento zmatek, aby vás ovládli.
Poselství Ježíše ze dne 17. prosince 2017
Je to hlavní příměs v lidském stvoření, to, co nesmí chybět, protože když vám
chybí koření naší lásky, lidská bytost je uvnitř prázdná a je stálou hrozbou pro mé
děti.
Moji milovaní lidé, je to kvůli této příměsi, která v některých stvořeních byla přítomná, ale
zakrněla kvůli zatvrzelosti lidského srdce tak, že velká část lidstva upadla do chaosu,
vzpoury, neuspořádanosti, komunismu a jeho omylů, závisti, nedostatku dobročinnosti
a zhoubné šíři lidského ega.

Poselství Ježíše ze dne 4. ledna 2018
Střední východ je kolébkou vraždění, pohrom a zkázy. Člověk byl zevnitř infikován hněvem,
který bude přinesen do Evropy s větší neústupností.
Komunismus způsobí velký a závažný zmatek v Americe, větší než do této chvíle.
Poselství Matky Spásy ze dne 20. ledna 2018
Komunismus číhá vskrytu za maskou dobra a v okamžicích uchvátí moc.
Poselství Matky Spásy ze dne 1. února 2018
V tomto čase je v mnoha zemích hrozivě blízké propuknutí sociální, politické, potravinové
krize i krize víry. Terorismus spolu s komunismem zamýšlejí destabilizovat lidstvo a udeřit
na různých místech. Tyto akce budou tak časté, že mé děti se nikde nebudou cítit v bezpečí.
Nebe posílá v tomto čase signály a znamení, a přesto je lidstvo nechává bez povšimnutí.
To je také část plánu démona, aby vás udržel v nevědomosti.
Poselství Matky Spásy ze dne 2. března 2018
Milované děti, mého Neposkvrněného Srdce, komunismus neslábne, ale rozpíná se a přebírá
moc. Nenechejte se zmást, až vám budou říkat opak.
Poselství Ježíše ze dne 20. dubna 2018
Komunismus není na ústupu, znovu se vynoří uprostřed velkého zmatku a velké duchovní
bolesti.
Poselství Ježíše ze dne 27. dubna 2018
Komunismus neopustil lidstvo, ale převlékl se [do boje] proti mému lidu.
Poselství Matky Spásy ze dne 7. května 2018
Lid mého Syna je v některých zemích pronásledován pařáty komunismu a trpí, trpí před
zraky celého lidstva.
Poselství Matky Spásy ze dne 21. května 2018
Modlete se, mé děti, malé země trpí krutostí, strádáním a projevy nepřátelství
komunismu. Ten nenápadně povstává.

Poselství Matky Spásy ze dne 3. června 2018
Bolí mě vidět, jak mé děti trpí následky toho, že podporovaly komunistické ideologie, které je
v tomto čase drží v pasti svých sítí.

Poselství Ježíše ze dne 16. června 2018
Moji lidé, jak jste jen ignorovali mou Matku! Kolikrát vás vyzývala, abyste se nenechali
oklamat hadem komunismu! Trpíte následkem neposlušnosti, přijetím falešných
ideologií a tím, že jste neposlechli varování mé Matky.
Nevinní trpí ukrutnostmi v zemích, kde byste to nepředpokládali. Má Matka vám oznámila
hrůzy komunismu a vy jste neposlouchaly, děti. Ten se kradmo šíří po zemi a moji lidé
necítí jed, který nad nimi rozptyluje.
Modlete se, mé děti, modlete se za Nikaraguu. Tento lid trpí útlakem komunismu.
Modlete se, mé děti, modlete se za Rusko, lidstvo se rozprchává jako příklad toho,
co se stane lidem kvůli tomuto národu.

Poselství Ježíše ze dne 8. července 2018.
Moji lidé, kteří jdete se Mnou, musíte být více duchovní!
Přeji si, abyste se sjednotili v modlitbě svatého trisagionu tento čtvrtek ve
3 hodiny odpoledne podle časové zóny každé země:
za mou věrnou církev,
za ty, kdo jsou Mi zasvěceni,
za ty, kdo nesou můj kříž,
za lidi, kteří jsou utlačováni komunismem,
za mé pravé nástroje.
V tomto okamžiku se dívám na mou rozdělenou církev, vidím, jak moji posvěcení synové jsou
obránci mého lidu, který je pobouřen komunismem a sektami, oddanými Satanovi.
Poselství Ježíše ze dne 14. července 2018.
Již od dávných časů bylo s mým lidem zacházeno s velkou krutostí, uctívači zla
pronásledovali můj lid. Komunismus je podporován hlavními světovými organizacemi, které
jsou i nadále velcí kořistníci mého lidu.
Modlete se, mé děti, modlete se za vaše bratry, kteří trpí pronásledováním
komunismem.

Poselství Ježíše ze dne 12. září 2018.
Hněv lidí roste a mé děti uvidí, jak celé národy povstávají, bratři se bouří proti bratrům.
Komunismus je příčinou velkých pohrom a hrůz a některé velké národy, které se staví proti
komunismu, chtějí válkou získat moc. To, mé děti, je velké lidské šílenství.

Poselství Ježíše Krista ze dne 11. září 2019.
Člověk přitahuje svůj vlastní trest.
Modlete se, mé děti, modlete se: komunismus se svým pomalým krokem uchvátí
moc podle libosti a pošle své zbraně…

Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 25. listopadu 2019.
Vzpoura člověka přivedla téhož člověka ignorovat hodnotu života. Lhostejnost člověka vůči
Nejsvětější Trojici vede lidstvo k myšlence, že se mu podařilo přežít bez Boha a že tak může
pokračovat v budoucnu, aniž by svého Pána a svého Boha potřebovalo. Ale až do chvíle,
dokud se samo neočistí, dokud nebude očištěno chapadlem komunismu, antikristem a jeho
služebníky.
K tomu dojde, až se člověk podívá na sebe samého, ponořeného do hříchu a vrátí se k Bohu.

Poslední aktualizace: 26.12.2019.

