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O MÁRII JULIANNĚ, VAROVÁNÍ A SMUTNÝCH ČASECH
Moje drahé děvčátko, nadešla hodina a čas vypršel. Velké Varování je velmi blízko.
Všichni, kdo slyší můj hlas, ať se těší, že pocítí velký pokoj ve své duši. Ale běda těm, kdo
se vzepřeli mému volání. Ti budou velmi trpět. Budou ale i takoví, kteří se obrátí ke Mně, a
vkročí na cestu svatosti života.
Budou také tvrdohlaví, kteří se kvůli Varování rozhořčí, obrátí se proti vám a budou vás
obviňovat z nebeských událostí. Maďarsko se obrátí. Má svatá Matka ustavičně na kolenou
prosí mého Otce a Mě za tuto zemi. Roní za vás krvavé slzy. Ale je velmi spokojená s
malým vojskem, které se každý den modlí růženec. Vaše modlitby, spolu se svými, nabízí
Nejsvětější Trojici a její prosby dojdou vyslyšení.
Maďarsko je jejím vlastnictvím a kvůli jejímu orodování, bude duchovní velmocí, to
znamená, že bude mezi vámi hodně svatých. Čím víc svatých bude v nějaké zemi, tím víc
hříšníků tam bude zachráněno kvůli modlitbám těch, kdo žijí ve svatosti života a modlí se
za ně. Poděkuj své Nebeské svaté Matce, že můžeš být Márií Juliannou, která se z
reformovaného náboženství stala katoličkou, že denně přijímáš poselství a nasloucháš
mému hlasu.
Tyto velké milosti vyprosila má Matka pro tebe, protože jsi ji milovala a ctila, i když tě
tomu nikdo neučil. Od té doby ji znáš ještě lépe a to tě vede, abys ji ještě více ctila
a milovala. Díky jejím orodováním jsi dostala servitského duchovního vůdce (*) a i ty ses
stala servitskou světskou Sestrou. To jsou tak velké milosti, které budeš moci chápat jen
v nebi. Do té doby vzdávej ustavičně díky za všechno, co jsi dostala, neboť vše je má
milost a Já ji dám tomu, komu chci. Přesto, že jsi kvůli Mně nesmírně trpěla od svého
okolí, i z toho si uvědomíš, že kráčíš po dobré cestě v následování Krista.
Každý, kdo Mě chce horlivě následovat, bude trpět pronásledováním. Ale duchovní radosti,
které ode Mne dostáváš – jsem přece s tebou v každém svatém přijímání – tě odškodní za
všechnu hořkost a pomůže ti na ni zapomenout.
Modlete se jeden za druhého! Dnes jsi mohla zakusit, jak velkou pomoc znamená, když se
více lidí modlí za tebe. Modlitba má obrovskou hodnotu, která sahá do nekonečna. Její
účinek směřuje k Věčnému, k Nekonečnému. Modlitba plná víry umí vyprosit obrácení

hříšníků a dokáže vše, co bude k prospěchu vaší duše. Vy se modlete takto, a řešení
svěřte Otci:
Proste jen o to:
Otče můj, Ty vidíš a víš o všem, buď vůle tvá. Důvěřuji Ti, věřím, že mi můžeš pomoci,
budeš-li chtít. Ale i když chceš něco jiného, skloním se před tvou vůlí, neboť ty víš lépe, co
je k mému užitku. Budu Tě milovat, i když uděláš cokoli. Věřím, že milujícím Boha je
všechno k jejich užitku. Vzdávám Ti díky za všechno a velebím tvé jméno. Amen.
Když se takto odevzdaně modlíte, můj Otec to slyší s velkým zalíbením a učiní vás svatými,
neboť Bůh chce dávat vždy tu největší milost, neboť je dokonalý.
Čas vypršel. Svět se začne chovat vzrušeně, jako včelí plát. Co nyní přijde na zem, k
něčemu podobnému ještě nedošlo během historie světa. Můj návrat je na prahu. Budou
jej předcházet velmi krvavé události. Je moc dobré, že jsi tu. Obejme tě láska mého srdce.
Jsem tak osamělý, hlavně v noci. Vybral jsem si tě pro sebe, abys byla mým mluvčím, mou
tužkou, mým zrezivělým vodovodním kohoutkem. Neumíš pochopit, jak velkým
vyznamenáním je sloužit Bohu. Kdybys to jen trochu chápala, neustále bys za to vzdávala
dík.
Přicházej ke Mně vždy, kdy jen můžeš. Zanedlouho zpustoší mé kostely a vyhodí Mě ze
svatostánků. Mše svatá bude sloužena jen v úkrytech. Bude zakázáno Mě zbožňovat a ve
svatém přijímání Mě přijmout do vašeho srdce. Bude existovat jen jedno náboženství,
zbožňování šelmy. Satan ví, že má jen velmi málo času. Proto vás oloupí o Mne, svátost
oltářní, neboť ví, že Já jsem pramen vaší síly. Ale budou hrdinové, svatí, kteří se mše
svaté zúčastní i za cenu prolití své krve, obětování života a k svatému přijímání přistoupí.
Moji kněží, kteří navzdory zákazu budou sloužit mši svatou, budou popraveni. Ale
opravdoví kněží nebudou mít strach a dají život za Mne a za jim svěřené stádo. Přijdou
velmi smutné časy. Ale vy se soustřeďte na konečný cíl, věčnou odměnu, kterou jsem vám
slíbil, když vytrváte až do konce. Bylo by dobré se na ně připravit. Proto přistupujte k
svátostem, dokud jsou kostely ještě otevřené a jsou kněží, kteří mše svaté slouží. Říkám
vám: Čas je krátký. Moje slova se vyplní, ale pak už bude pozdě.
Váš Ježíš

(*) Řád služebníků Mariiných, Ordo Servorum Miriæ, zkratka O.S.M.

Poselství Ježíše ze dne 19. října 2012.
Mária Julianna (Maďarsko), https://jezusuzenete.hu/

TEHDY UVIDÍTE SEBE BOŽÍMA OČIMA
Moje drahé děti, čas je už blízko. Každým okamžikem se dostáváte blíž ke dni, kdy se na vás vylije
Duch Svatý. Ukáže vám vaše skutky, vaše slova, celý váš život ve svém světle, a tehdy sebe
uvidíte Božíma očima. Uvidíte i místo, které jste si svým způsobem života zasloužily. Pro většinu lidí
to bude druh soudu. Dokonce i svatí najdou v sobě chyby, které musí napravit.
Jsou tu ještě ti, kdo se ke Mně obrátili zády a celý svůj život žili beze Mne. Ti uvidí svou odpornou
a zapáchající mrtvolu své duše, mnoho hříchů, které spáchali a nedozírné zlé následky svých
hříchů, které způsobili sobě a svým bližním. Uvidí pekelný oheň a v něm ďábly, kteří bez přestání
mučí své oběti po celou věčnost. Tehdy nebudou vědět ani to, co mají dělat ve svém zoufalství.
Mnozí zemřou šokem, který jim způsobily jejich vlastní hříchy. Mnozí budou ke Mně volat
o milosrdenství a Já jim dám milost obrácení. Ale zbude tvrdohlavá vrstva, která i nadále setrvá ve
svém hříšném životě. Tito lidé jsou posilňováni Satanem, který je přesvědčí, že je to jen sen. Že
není peklo, že nikdo nebude brán k zodpovědnosti, že všechno, co vidí, je jen jejich iluze. Budou
pokračovat ve svém hříšném životě, a právě ti budou vaši pronásledovatelé.
Pošpiní vás všemožnými lžemi a sáhnou i na váš život. Dávejte si pozor! Chraňte se před touto
skupinou lidí. Nebuďte k nim vstřícní a hovorní a držte se od nich zpátky. Vy patříte jen ke svým
duchovním sourozencům a s nimi vytvořte jednu velkou rodinu. Především těm pomáhejte a od
nich přijímejte pomoc. S každým z nich žijte v lásce a v neustálé připravenosti. Čas rychle uplyne.
Nyní na tento svět přijde soud. Budu soudit hříšníky a některé smetu z povrchu země. Už nebudu
trpět jejich povýšené, pyšné chování a vykořisťování chudých. Když se neobrátí, zatratí se navždy.
Nenechám ze sebe tropit posměch. Nějakou dobu to snáším, a pak zaplatím. Nikomu nenadržuji,
Já zkoumám srdce i ledví, přede Mnou nejsou tajemství, vidím dokonce i vaše myšlenky. Ve všem
budete hnáni k odpovědnosti.
Já jsem soudce a můj Otec Mi všechno odevzdal. Smiluji se nade všemi, kteří se budou kát ze
svých hříchů. Přede Mnou není tak velký hřích, který bych neodpustil, pokud jej budete litovat. Mé
milosrdenství je nade všemi hříchy světa, ale je-li někdo tvrdohlavý a myslí si, že to přede Mnou
může skrýt, tomu přísně zaplatím podle jeho skutků. Nebo si myslíte, že nechám ze sebe dělat terč
posměchu?
Mýlí se ten, kdo si myslí, že může dělat cokoli, nebo že Já mu odpustím, aniž by litoval svých
hříchů. Je pravda, že jsem milosrdný a lidstvo nekonečně miluji. Proto jsem sestoupil z lůna mého
Otce a na kříži jsem mnohé vykoupil. Mnohé, kteří se obrátili a konali pokání. Ale ne každého,

neboť ti, kdo odmítli mou milost, ty nedokážu vykoupit, protože chovám v úctě jejich svobodnou
vůli.
Žel, dnes moji kněží málo mluví o pekle, o věčném zatracení, přesto, že i to je v evangeliu.
Říkám vám: Žijte v neustálé připravenosti, neboť neznáte den ani hodinu! Smrt přijde náhle a po
ní bude následovat zúčtování. Já vám oznamuji pravdu. Obraťte se, neboť jen obrácený hříšník
může být spasen.
K tomu vám žehnám ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
Ježíš
Poselství Ježíše ze dne 14. prosince 2012.
Mária Julianna (Maďarsko), https://jezusuzenete.hu/

JSEM MILOSRDNÝ KE KAŽDÉMU OBRÁCENÉMU HŘÍŠNÍKU

Moje drahé děti,
čas je krátký. Teď už navštívím tuto Zem. Přichystejte se, neboť je-li takové množství varování
bezvýsledné a lidé se nechtějí obrátit, přestat s hříchem, tak je vydám Satanovi, kterého si hříšníci,
když Mne opustili, zvolili pro sebe. Mnohokrát už jsem řekl: Jediné útočiště pro toto hříšné pokolení
je mé milosrdné srdce, které je otevřené pro všechny, kdo činí pokání. Běda ale těm, kdo zůstanou
zatvrzelí, neboť se ocitnou tváří v tvář mé spravedlnosti.
Co je tato spravedlnost? Potrestání hříchů. Přede Mnou není ukryto vůbec nic. Nejsem to ale Já,
kdo trestá, o potrestání volá každý hřích. Každý skutek má své následky. Dobré skutky mají dobré
následky, ty špatné přinášejí zase zlé. Proto i následkům, vycházejících z vašich skutků, náleží
odměna, nebo trest.
Držte své myšlenky neustále pod svým dohledem a nedávejte se do řeči se Satanem. Vaše mysl
nechť živí jen čisté a svaté myšlenky! Budete-li tak žít, přijmu vás za své spolupracovníky a učiním
vás zachránce velkého množství duší. Ale když ve svém srdci dáte místo hříšným myšlenkám, tak
můj protivník způsobí váš pád, a když se neobrátíte, uvrhne vás do pekla.
Mé děti, hřích je velmi nebezpečný. Sám o sobě je zatracením a zvedá stěnu mezi Mnou a vámi. Já
jsem vždy připraven, abych vás zahrnul svými milostmi, ale když je odmítáte, tak musím mít v úctě
vaši svobodnou vůli. Proto existuje očistec a peklo, které jsem nestvořil Já, to vy jste si je zvolily
pro sebe, jako následek vašich hříchů. Pro zatvrzelé hříšníky peklo, pro lidi, kteří svých hříchů litují,
zase očistec.
Mé děti, tolikrát jsem vám řekl, že pokud byste to vše přijaly, staly byste se svatými. Ale žel, jste
hluché k naslouchání mému učení a slepé k mým zázrakům. Vždyť celý stvořený svět v sobě nosí
stopu svého Stvořitele. I maličký květ dokáže být nádherný, a jak malinký ptáček umí pěkně
zpívat. Úsměv nevinného dítěte rozzáří svět. Dává lásku, a touží po lásce. A vy tyto drahé nevinné,
bezbranné plody hromadně vraždíte?! Jsou to mé dary pro vás, aby prozářily váš život, a vy je
odhazujete jako nějaké smetí?! Dejte si pozor, každý hřích volá po trestu!

Kdybyste čistotně vstoupili do manželství, tak by požehnání dítětem ozářilo váš život a učinilo vás
šťastné. Pochopte, dítě není břemeno, ale Boží požehnání. Já vás jimi obdarovávám, abyste měli
budoucnost, a až zestárnete, abyste měli pomoc.
Nedělejte si obavy o budoucnost, Já se o vás postarám, prosíte-li Mě s vírou. Ale problém je, že
neprosíte a chcete si sami vyřešit své starosti. Přesto, kdybyste sami sebe svěřili Mně a odevzdali
Mi svůj život, učinil bych ve vašem životě zázraky a vy byste velebili mé jméno.
Moje drahé děti, život je krátký. Žijte v neustálé připravenosti, neboť nevíte dne, ani hodiny. Smrt
přijde náhle. Dostaly jste celý život k tomu, abyste se na ni připravily. Každý den se modlete o
milost dobré smrti, to znamená, abyste vždy žily bez hříchu. Takto se přichystejte na velké setkání
se Mnou, až uvidíte celý váš život před sebou a vydáte počet z každé své myšlenky, z každého
slova, každého činu, i z promarněné příležitosti.
Ti, kdo jsou toho hodni, získají svou věčnou odměnu, a nehodní, kteří však litovali svých hříchů,
vydají zadostiučinění v očistci. Zatvrzelí odejdou do věčného ohně, do věčného trápení. Jsou to ti
nerozumní, kdo uvěřili Satanovi, místo aby si pokáním získali věčný život.
Moje děti, pohlédněte na Mne, na kříž, jak velká byla cena vaší duše. Zaplatil jsem za vás
zadostiučinění. Já jsem dobrý pastýř, který dal život za své ovce. Nepatříte sobě samým, dlužíte Mi
za každou svou myšlenku, za každé své slovo, za každý váš skutek, za celý váš život. Rozmyslete
se – ve své duši Mě každým svým hříchem znovu a znovu křižujete a Já mám mlčky trpět? Ne. Čas
varování uplyne a Já každému zaplatím podle jeho skutků.
Říkám vám – obraťte se, neboť den zúčtování přijde rychle a Já každého osolím ohněm, aby se
ukázalo, jak silná je jeho víra. Přichystejte se, neboť tuto Zemi čeká velký trest. Modlete se! Vaše
modlitby mohou ještě mnohé obrátit a údery trestu mohou být zmírněny. Žel, už se nedají zadržet.
Zmírňujte bolest mého srdce, které probodlo kopí vojáka kvůli vašim hříchům. Jsem milosrdný ke
každému obrácenému hříšníku. Pospěšte si do mého milosrdného srdce, dokud ještě není pozdě!
K tomu vám žehnám ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
Váš Ježíš
Poselství Ježíše ze dne 13. ledna 2014.
Mária Julianna (Maďarsko), https://jezusuzenete.hu/

JÁ JSEM DVEŘE A JEN SKRZE MNE MŮŽETE VEJÍT DO SPÁSY
Moje drahé děti,
buďte připravené, neboť pravím vám, proroctví se vyplní náhle. Bude to tak, jak je uvedeno v
Písmu svatém: Dva leží v jedné posteli, jeden bude vzat a druhý ponechán. Dvě budou mlít na
mlýnu, jedna bude vzata a druhá ponechána. To znamená, že ti, kdo jsou připraveni, aby byli
spaseni, ty odnesou svatí andělé na svatbu. Avšak ti, kdo připravení nejsou, uváznou venku, ve
vnější temnotě.

Mé děti, viděli už jste mrtvého? Když duše opustí tělo, zůstane nehybné. Není už schopné udělat
nic, neboť v něm není život. Každý má na zemi od Boha určený čas. Bůh dává každému čas a
příležitost k obrácení a ke konání dobrých skutků. Ale vy, s vaší svobodnou vůlí, můžete zmařit
věčný Boží svatý plán vztahující se na vás a proměnit jej na své zatracení. Bůh totiž ví mnohokrát
lépe, co se má stát k věčnému užitku vaší duše, a to vám i dá. Ale když se k Němu obrátíte zády,
nedivte se, jste-li nešťastné a že náhle se najdete ve věčném zatracení.
Stokrát už jsem řekl: Beze Mne nemůžete nic učinit. Já jsem dveře a jen skrze Mne můžete vejít do
spásy. Já jsem Vykupitel, který jsem dal život za vás, aby ten, kdo věří ve Mne, měl věčný život. V
nejsvětější eucharistii vám dávám své drahé svaté Tělo a Krev, které jsou samy o sobě věčným
životem. Dal jsem vám vysvěcené kněze, abyste se vyzpovídaly ze svých hříchů a tím získaly
rozhřešení. Když Mě přijmete do svého čistého srdce, dostanete mimořádné milosti v takové míře,
jako byste otevřely svou duši přede Mnou.
Když Mě přijmete, vyprázdněte svou mysl, nemyslete na nic, jen soustřeďte svou pozornost na
Mne. Tehdy okusíte mé milosti. Každý člověk bude cítit to, co Já cítím v jeho duši. Když jsem
šťastný, tak i on bude šťastný, protože Mě přijal s láskou. Jsem smutný, když Mě přijal v hříchu,
pak i on pocítí žal nebo lhostejnost. Bude to záviset na tom, jak se ponořil do hříchu (když velmi
hluboko, tak je lhostejný).
Jsou tací, kteří Mě pokládají jen za nástroj. Když Mě přijmou, ani nesoustředí svou pozornost na
Mne, ale neustále vyjmenovávají své nářky a prosí, abych je vyřešil. Nejsem šťastný ani v takové
duši. Bohu je milá duše dítěte, která se na Něho spoléhá. V Otčenáši jsem učil toto: Buď vůle tvá.
Samozřejmě to neznamená, že někdo nemůže mít osobní prosbu, ale vždy ať k ní dodá: Můj Pane,
ne jak já chci, ale jak Ty chceš.
I Já jsem se tak modlil v Getsemanské zahradě, když jsem se potil krví a byl plný strachu, protože
jsem věděl předem, co Mě čeká. Svůj úkol jsem přijal pro vás, neboť jen tak můžete vejít do
spásy. I vy vezměte každý den své kříže, zapřete sami sebe a následujte Mě, neboť jen tak bude
váš život získávat zásluhy.
Čas vyprší a utrpení pomine. Ale když vytrváte až do konce, čeká na vás věčné štěstí. Dokonce
zachraňujete velký počet duší pro věčný život, které by bez vašich utrpení a obětí sjednocených s
mými, padly do zatracení. Tak se dívejte na utrpení. Na onom světě se tak budete nejvíc radovat,
když jste s láskou přijímaly za duše.
Moje děti, svaté přijímání pokládejte za velkou milost a vzdávejte za ni díky! Neumíte pochopit, jak
trpím kvůli tolika svatokrádežně přijímajícím, v jejichž duši je pánem Satan, a znovu Mě přibíjejí na
kříž. Kdo Mě takto přijme do svého srdce, bude navěky trpět totéž, co v jeho duši Já.
Varuji vás! Ve svatém přijímání Mě přijímejte do svého srdce jen s čistou duší! Kdo si Mě takto
vezme k sobě, ten obdrží věčný život. Ale kdo v hříchu a nevěřícně, ten na sebe bere věčné
zatracení. To by měli kněží hlásat před každým přijímáním. To oni budou za to bráni
k zodpovědnosti.

Žehnám vás vroucnou láskou mého srdce ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen.
Váš Ježíš

Poselství Ježíše ze dne 7. února 2014.
Mária Julianna (Maďarsko), https://jezusuzenete.hu/

OKLAME VŠECHNY, KDO NEZNAJÍ PÍSMO SVATÉ

Moje drahé děti:
Čas se blíží. Zanedlouho vystoupí antikrist jako velký mírotvorce a svým podmaňujícím chováním
mnohé zmýlí. To on smíří národy navzájem. Představí se jako Mesiáš a s mocí ďábla vykoná
mnoho falešných zázraků. Oklame všechny, kdo neznají Písmo svaté. Kvůli těmto nevědomým
duším předávám svá poselství prostřednictvím svých proroků, aby poznali evangelium a nenechali
se uvést v omyl antikristem, člověkem Satana. Nemáte ani ponětí, kolik duší zachráním skrze má
poselství, které si budou číst a promění je v činy.
Moje drahé děti, nyní prosím ty, kdo znáte evangelium a má poselství, abyste ve svém okolí
varovaly každého člověka a všechny, které přivedu k vám. Předejte jim jasný pohled na skutečnost
a moudrost, aby nevěřili antikristu, jenž je Satanův člověk, a zejména, ať neuvěří, že je Mesiáš!
Upozorněte je, aby nevěřili zdánlivým zázrakům Satana, neboť pravím vám, kdo přijme jakoukoli
antikristovu pomoc, třeba materiální, nebo uzdravení nebo jinou, ten už v něj věří a tím prodal
svou duši Satanovi.
Až vystoupí, prosím, nedívejte se mu do očí, nebo vás poškodí. Kdybyste se i přesto podívali, ihned
se pomodlete modlitbu exorcizmu k svatému Michaeli archanděli a utíkejte ke Mně a vyproste si
ode Mne milost mé svaté Krve, která vás ochrání od každé Satanovy zlomyslné intriky. Moje drahá
svatá Krev prolitá za vás, je vaším vykoupením a útočištěm v každém nebezpečenství.
V každém domě nechť je na stěně alespoň jeden kříž, před kterým se modlíte. Kříž by měl být
posvěcený. Nemáte-li kněze, který by to vykonal, přineste si z kostela domů svěcenou vodu a
pokropte jí kříž a každý náboženský předmět a vykropte každou místnost domu. Přežehnejte
křížem celý dům a sebe svěcenou vodou ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Ale pokud je to
možné, zavolejte kněze, aby posvětil váš příbytek, kříž a vaše náboženské předměty.
Je důležité, abyste u sebe nosili posvěcený kříž, pokud je to možné kříž svatého Benedikta,
zázračnou medaili a v karmelitánském kostele si vyproste škapulíř Panny Marie. Ten je spojený s
každodenní modlitbou a příslibem, že pokud jej nosíte a modlíte se za úmysly Panny Marie,
následující sobotu po vaší smrti se vysvobodíte z očistce.

Vidíte, kolik nástrojů milosti vám dávám do vašich rukou proti Satanovým pokušením. Musíte je ale
používat, abyste unikli před zlomyslnou šelmou, která jako řvoucí lev obchází a hledá, koho by
zhltla. [1Petr 5, 8].
Moje drahé děti, buďte ostražité, neboť na tom závisí vaše věčná spása. Nedejte se oklamat
antikristem, který nejdřív všechno zašmodrchá, roznítí války, vyvolá hladomory, aby se potom
objevil jako velký mírotvorce a nastolil mír. Nevěřte mu!
On je jen obyčejný zbožňovatel Satana, který prodal svou duši ďáblu. Je nástrojem mého
protivníka, skrze něhož chce pomýlit celý svět.
Moje děti, toto je poslední velký souboj, který Satan vede o duše. Ale pravím vám, že vláda mého
protivníka na zemi rychle skončí, neboť se vrátím ve své slávě na oblacích nebe a zničím dechem
mých úst a září mého lesku antikrista a každého Satanova vazala. Ďábla přivážu na řetěz a vrhnu
ho na dno pekla na 1000 let. Tím začne opět na zemi rajský stav, který tu byl na začátku stvoření.
Nebe se sjednotí se zemí, všichni svatí přijdou dolů a budou vládnout se Mnou. První papež,
apoštol svatý Petr, bude řídit a vést ve vítězství mou církev. Srdce lidí se naplní nevídaným
pokojem a štěstím. Posune se i životní věk. Smrt nebude, jen přejdete do nebe během spánku.
Šťastní budou ti, kteří se dožijí nové éry.
Modlete se, abych se vrátil ve své slávě a udělal pořádek v tomto světě. Přinesu s sebou svou
odměnu pro všechny, kdo dodržovali mé Zákony. Ale zaplatím každému, kdo se ke Mně obrátil
zády a sloužil mému protivníku. Budou se trápit v ohnivém jezeře navěky věků.
Moje drahé děti, následujte Mě na křížové cestě. Dodržujte moje příkazy, žijte ve
svatosti života, neboť cena je velká – věčný život, nebo věčné zatracení. Z pekla už
není cesta zpět. Proto si mé varování berte velmi vážně Obraťte se ještě dnes, dokud jste ještě
tady, neboť smrt přijde náhle, a po ní se čas završí. Přistupujte ke svátostem, zpovídejte se,
přijímejte. Čas je krátký.
Přijďte, dokud se ještě zpovídá a slouží mše svaté. Brzy budou zrušeny. Po ní už
dokážete konat jenom pokání, ale nebude kněz, který by vám dal rozhřešení. Stane se
to velmi zřídka, že se k němu dostanete v úkrytu, a vezměte to jako mimořádnou
milost.
Mé děti, nyní na mou církev a na celý svět přicházejí velmi těžké a smutné časy. Ale kvůli
vyvoleným zkrátím čas. Modlete se, abych se vrátil ve své slávě. I vy tak volejte jako první
křesťané: Marana Tha! Přijď Ježíši, náš Pane! Přijdu vskutku rychle. Čas je blízko a toto "blízko"
chápejte podle vašeho času.
Žehnám vám s přetékající láskou mého srdce, které bylo probodeno pro vás ve jménu Otce i Syna i
Ducha Svatého.
Váš Ježíš

Poselství Ježíše ze dne 9. února 2014.
Mária Julianna (Maďarsko), https://jezusuzenete.hu/

PROSÍM VÁS, UŽ NEODKLÁDEJTE VAŠE OBRÁCENÍ

Moje drahé děti, čas nadešel. Prosím vás, už neodkládejte dál vaše obrácení, ale odložte své hříchy
při svaté zpovědi a přijměte Mě ve svatém přijímání do své sněhobílé duše, abych Já, Druhá
božská osoba, žijící ve vašem srdci, byl ochranným štítem proti pokušením Satana. Nechť jsem Já
zdrojem vaší síly v zápase proti Satanovi.
Proto jsem zůstal mezi vámi v nejsvětější svátosti oltářní, neboť beze Mne nedokážete nic vykonat.
Satan je mnohem silnější, inteligentnější a mazanější než kterýkoli člověk. S vámi si lehce poradí,
ale když Mě nosíte ve svém srdci, tak je u vás bezmocný, protože se Mnou, Jenž jsem Bůh, si
poradit nedokáže.
Moje děti, teď stojíte před velkými změnami. Zanedlouho velmi mnoho z vás bude stát před mou
soudní stolicí a váš život se před vámi definitivně uzavře. Přejdete do jiného života, aniž byste to
chtěli. Proto na vás naléhám, abyste se obrátili, neboť vám není jedno, kde bude pokračovat váš
věčný život.
Velice vás prosím, přijměte mé Slovo, dokud není příliš pozdě. Neodtrhněte se ode Mne kvůli vašim
hříchům. Otočte se k hříchu zády. Přetrhněte každé spojení k Satanovi! Vkročte na cestu svatosti
života a Já vám odpustím a otevřu před vámi bránu království mého Otce.
K tomu vás žehnám ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
Váš Ježíš

Poselství Ježíše ze dne 8. února 2015.
Mária Julianna (Maďarsko), https://jezusuzenete.hu/

DOBŘE PŘEMÝŠLEJTE O TOM, JAK ŽIJETE

Moje drahé děti:
Času je málo, připravte se. Zanedlouho budou kvůli Mně prolévat vaši krev. Války se rozšíří, stejně
tak pronásledování křesťanů se bude šířit dál. Modlete se za mír, abyste alespoň zmírnily údery
válek. Proste anděla pokoje, aby bděl nad vaší krajinou a proste anděly strážné každého člověka,
aby se modlili za spásu svých chráněnců, aby se obrátili k Satanovi zády a místo války chtěli mír.

Moje děti, tato válka přinese na svět nikdy nevídané ničení. S vašimi modlitbami můžete ještě
zmírnit zkázu. Udělejte si zásoby potravin! Dobře vysušte chléb a uchovávejte jej tímto způsobem,
neboť se tak uchová po neomezený čas. Zásobujte se vodou! Pohodlí zanikne v jediném okamžiku.
Obchody se vyprázdní, nebude voda, elektřina a plyn. Obstarejte si svíčky a nechejte je posvětit,
nebo je sami pokropte svěcenou vodou. Kupte si zápalky!
Moje děti, přijde k vám očista světa. Hřích se rozrostl tak velice, že volá po trestu. Modlete se za
obrácení hříšníků. Tím dokážete ještě mnoho lidí zachránit před věčným zatracením. Času je málo.
Obraťte v činy má slova, neboť zanedlouho bude příliš pozdě.
Moje děti, hříchy už volají do nebe. Nedivte se těmto událostem, které se teď stávají. Hříchy lidí
přitahují na svět rány přírody a války. Má Matka ve Fatimě řekla. "Když se svět neobrátí, tak
propukne ještě hroznější válka." Žel, právě toto se stalo. Svět se stal ještě horší, ještě hlouběji
se ponořil do močálu hříchu. Proto propukne třetí světová válka, která bude ještě ničivější než
první dvě dohromady.
Vyspělá technika, která přinesla světu velké pohodlí, uhasí nejvíc životů. Jediným vaším útočištěm
je mé milosrdné Nejsvětější Srdce. Jsem všemohoucí, dokážu vás skrýt i před nejmodernějšími
zbraněmi. Věřte ve Mne nade všechno. V míře vaší důvěry, dostanete ode Mne milost. Já s vámi
budu každý den, až do konce světa. Já se o vás budu starat, neboť beze Mne nedokážete udělat
nic.
Nedůvěřujte vašim penězům a majetku, ale jen ve Mne! Peníze se stanou ničím a majetek zanikne.
Buďte se Mnou v dobrém osobním přátelském vztahu skrze skálopevnou víru a ustavičnou
modlitbu. Tak se zachráníte. I když umře vaše tělo, vaše duše se bude ve svém věčném domově
třpytit jako hvězdy.
Moje děti, život nezanikne. Tělo sice zemře a zpráchniví, ale vaše duše má věčný život. Každý
pokračuje na onom světě v tom, čím žil tady na zemi. Kdo žil v lásce s Bohem a se svým bližním,
ten bude milovat navěky v nebi ve věčném štěstí. Ale kdo na zemi žil v nenávisti a ve zlomyslnosti,
ten bude v tomtéž pokračovat v pekle navěky. To je věčná smrt. Dobře přemýšlejte o tom, jak
žijete.
Smiřte se jeden s druhým a žijte v lásce. Neboť když si neodpustíte, ani můj Otec vám neodpustí.
Nedopusťte, aby vás Satan spoutal vašimi hříchy. Vy ho spoutáte tím, že budete konat pokání,
usmíříte se [s Bohem] a budete přistupovat k svátostem. To je věčný život. Tak učiníte Satana
bezmocným tím, že ho nebudete poslouchat a nedávat se s ním do řeči. Na světě je tolik
zlomyslnosti a ohavného hříchu, protože lidé se Satanem spolupracují.
Existuje jedno pořekadlo: Jeden spící ďábel dokáže nohou rozvalit celé město, ale 12 legií ďáblů
jsou bezmocné s několika řeholníky, kteří se ustavičně modlí. Neříkejte, že nemáte čas se modlit!
Každá práce s dobrým úmyslem se pokládá za modlitbu. Když během dne Mi řeknete jen několik
vzývání, Tomu, kdo přebývá ve vašem srdci, už i to postačí.

Pochopte: Podstatou modlitby je láskyplný, osobní a důvěrný vztah s Bohem, o Němž vím, že mě
miluje a chce moje dobro. Kdo takto prožívá svou víru, ten kráčí po dobré cestě. Já chci být s vámi
jedno a klepu na dveře vašeho srdce. Ten, kdo Mi otevře dveře, s tím utvořím jedno společenství.
Vkročím do jeho života a povedu ho po cestě svatosti života úplně nahoru, do nebe.
K tomu jsem vás všechny pozval, v každé životní situaci. Vžijte se do toho, jak velkou milostí je
tato má starostlivost, a na jak velkém dobru má podíl ten, kdo ji přijme. Nebojte se Mi odevzdat
svůj život, nelpěte na svém starém hříšném životu. Já jsem Cesta, Pravda a věčný Život. Já vám
nabízím dokonalý a šťastný život. Důvěřujte Mi! Nebojte se, věřte, že chci vaše dobro. Pohlédněte
nahoru na kříž, jak vás miluji. Vzdejte Mi díky a s důvěrou přijměte spásu, kterou jsem vám získal.
K tomu vám žehnám ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
Váš Ježíš

Poselství Ježíše ze dne 24. srpna 2015.
Mária Julianna (Maďarsko), https://jezusuzenete.hu/

VEZMU V ÚVAHU JEN VAŠI LÁSKU
Moje drahé děti,
čas už nadešel, už je tady. Nyní se musí každý rozhodnout, půjde-li se Mnou, nebo proti Mně. Už
není možné přecházet z jedné strany na druhou, protože pokrytci nemohou zdědit Boží království.
Znamená to, že do nebe mohou vstoupit jen spravedliví, kteří žijí v pravdě přikázání mého Otce,
tedy žijí ve svatosti.
Moje děti! V evangeliu jsem vám řekl: "Buďte dokonalí, jako je dokonalý váš Nebeský Otec!" V
evangeliích se píše o tom, jak se z vás mohou stát svatí. Když si je přečtete a ve svých skutcích
budete jednat podle mého učení, tak budete svatí a budete moci vstoupit do nebe.
Děti moje, teď na vás čeká velké nebezpečí. Snažte se obrátit, neboť najde-li vás smrt v hříchu,
budete navždy ztracení. Neříkejte si – ještě je čas. Ještě máme čas se obrátit. Já vám říkám: Už
není více času. Čas odkladu končí. Všechny hrůzy, jichž se bojíte, jsou na vašem prahu. Jsou už
uvnitř u vás doma. Jen si je neuvědomujete, protože se jich tolik bojíte. Říkám vám: Nebojte se
smrti, ta přijde stejně, dříve nebo později. Bojte se hříchu, jenž vás ode Mne odloučí a uvrhne do
zatracení.
Mé děti, už k vám nebudu dlouho mluvit. Velký chaos je v počátečním stadiu. Bude mnoho
mrtvých. Obraťte se. Žijte tak, abyste byli připraveni na smrt. Budu mít hodně mučedníků.
Spravedlivý, jenž mé Slovo promění ve skutky, uvidí mou tvář a přijde ke Mně na hostinu. Lháři,
podvodní pokrytci, zůstanou venku ve tmě, kde bude pláč a skřípění zubů.
Mé děti, chci vás před tím ochránit. Vezměte mé Slovo a proměňte ho ve skutek. Všechno už jsem
vám dal vědět. Připravte se!

Brzy se budete muset postavit před můj soud. Říkám vám: Ze všech svých skutků Mi budete muset
vydat účet. Vezmu v úvahu jen vaši lásku. Když mezi sebou mluvíte s nenávistí, je to jako byste se
navzájem zabíjeli. Pro Mne je důležitá jen láska. Když činíte nesobecké, z čisté lásky plynoucí
skutky, tak budete moci vstoupit do mého království. Ale tak musíte jednat s každým, i s
nepřítelem. Jste-li bez lásky k sobě navzájem, tak se z toho musíte rychle vyzpovídat, neboť láska
je hlavním přikázáním, proti němuž jste se provinili.
Kdo se hněvá na svého bližního, tak ať nepřijímá mé Tělo a Krev ve svátosti oltářní, dokud mu ze
srdce neodpustí! To je Písmo svaté, to je evangelium. Berte si ze Mne příklad! Na kříži jsem se
modlil i za své nepřátele: Otče můj, odpusť jim, neboť nevědí, co činí. I vy se za ně modlete,
neboť nebojujete proti krvi a tělu, ale proti zlým duchovním mocnostem, které můžete přemoci jen
modlitbou.
Žehnám vám svým posilujícím požehnáním ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
Váš Ježíš
Poselství Ježíše ze dne 12. září 2015.
Mária Julianna (Maďarsko), https://jezusuzenete.hu/

NIKDY SE NEDÁVEJTE DO ŘEČI SE SATANEM
Moje drahé děti!
Nadešla hodina, kdy mou církev ukřižují na kříži. Na světě ještě nikdy nebylo tak velké
pronásledování, jaké se nyní připravuje. Plán už je hotov, jeho vykonavatelé čekají v pohotovosti
na rozkaz, kdy zabijí moje děti. Oni si myslí, že tím slouží Bohu. V jejich mysli panuje velká
temnota. Stojí ve strašném pokušení Satana.
Moje děti, nebojte se těch, kdo zabijí tělo, ale nic jiného nedokážou udělat. Bojte se jedině hříchu,
který by vás ode Mne oddělil, a nikdy se nedávejte do řeči se Satanem!
Vytrvejte u Mne až do smrti. Zanedlouho proseji národy, abych viděl, kdo je věrný a pravdivý a
kdo je pokrytec. Moji věrní, kteří vydrží vedle Mne až do smrti, získají korunu věčného života, ale
pokrytci, kteří zůstanou ve své tvrdohlavosti, nikdy nebudou moci uvidět mou tvář.
Moje děti, vyvarujte se každého hříchu, odmítněte pokušení v jeho zárodku! Stále se modlete,
často se modlete modlitbu k svatému archandělu Michaeli. Ať je modlitba vaší ochranou ve vaší
práci i odpočinku. Když Mě s vírou prosíte, stojím vedle vás, moje oslepující světlo zahalí vaši duši
a Satan od vás uteče.
Zahalím vás svou drahou svatou Krví prolitou za vás, aby vás můj Nebeský Otec viděl jen skrze
mou svatou Krev. Tehdy se zmírní jeho oprávněný hněv, naplní se nekonečnou Láskou ke Mně a s
ohledem na Mne vám prokáže velké milosrdenství. Má Krev je vaší spásou. Proto jsem ji za vás
prolil, abych vás zachránil od věčné smrti.
Moje děti, už přišla hodina, kdy i vy se musíte rozdělit o můj osud. Sluha není víc než jeho pán, a
když Mě pronásledovali, tak i vás budou pronásledovat. Když Mě ukřižovali na kříži, i vás kvůli Mně
zabijí.

Radujte se a jásejte, až se to všechno stane, neboť v nebi budete mít velkou odměnu. Můj
Nebeský Otec vás pozdraví a obejme vás s tak velkou láskou, jakoby přijal Mě, protože vy chováte
největší lásku ke Mně. Nikdo nemá větší lásku, než kdo dá svůj život za Boha, nebo za své přátele.
Moji maličcí, žijte připravení na smrt. Říkám vám, že se to všechno stane. Události přijdou náhle a
přípravy už můžete vidět. Můj protivník je velmi podlý, obojaký a lživý. Využije vaši dobromyslnost
a pod rouškou obojakosti k vám pošle lidi bez zákona, kteří jsou spolupachatelé Satana a kteří
zákony pošlapávají.
Moji maličcí, dávejte si pozor! Držte si daleko od sebe všechny takové lidi.
Přijměte moje posilující požehnání s překypující láskou mého srdce ve jménu Otce i Syna i Ducha
Svatého.
Modlitba umírajících

Můj Pane, stojím tu v bráně smrti a věčného života. Toužím se vrhnout do tvé náruče, ale mé tělo
ještě nepropustilo mou duši. Můj Pane, prosím Tě, přetni vlákno mého života. Vysvoboď z mého
nicotného těla z prachu mou duši, která touží jít k Tobě, neboť chci být navždy tvůj! Ježíši, Ty jsi
Pán života a smrti, Ty, druhá božská osoba, jsi kvůli mně ochutnal smrt, spolu s její hrůzou,
strachem, mukami a hořkostí. Prosím Tě, posilni mě, uzamkni mě pevně do tvého milosrdného,
Láskou planoucího srdce, abych se uměl odtrhnout od tohoto světa, od mých blízko stojících
milovaných osob a od každého předmětu, i od svého vlastního těla a ať nikdy nedám nikoho před
Tebe.
Posilni mě, prosím Tě, abych spolu s Tebou dokázal vyslovit: Otče můj, ne jak já chci, ale jak ty
chceš. Dej mi svou nekonečnou Lásku, abych z lásky k tobě přijal smrt jako sourozence, který mě
vysvobodí z vězené mého těla, aby má duše odletěla k tobě a byla navěky sjednocená s Tebou.
Můj drahý, vroucně zbožňovaný dobrý Ježíši, děkuji, že tuto milost dáš všem, kteří po tom touží,
nebo Tebe prosí. S důvěrou věřím, že tvá slova, která jsi v evangeliu nám oznámil, jsou pravdivá:
V domě mého Otce je mnoho příbytků; odejdu připravit vám místo a zase se vrátím a
vezmu vás k sobě, abyste i vy byli tam, kde jsem Já, a viděli jste moji slávu.
Pane můj, prosím Tě, dej mi tuto milost, abych já, už tady na zemi, v tomto údolí slz, uviděl ve své
duši tvou slávu, abych spolu s tvými apoštoly byl na hoře Tábor s Tebou, se vzkříšeným, věčným,
živým Bohem. Prosím Tě, odtrhni mě od všeho, co mě táhne zpátky, a přitáhni mě k sobě, abych
vždy myslel jen na Tebe, toužil jen po Tobě a byl jedině tvůj. Takto mě připrav na smrt, na
oddělení od mého těla a od lidí a na konečné, věčné sjednocení s Tebou. Amen.
Poselství Ježíše ze dne 7. ledna 2016.
Mária Julianna (Maďarsko), https://jezusuzenete.hu/

SOUKROMÉ POSELSTVÍ PRO NASTÁVAJÍCÍHO KNĚZE 1

Mé drahé dítě,
nade vše Mě vroucně miluj! Brzy se budeš muset vyznat před tímto hříšným světem. Miluj Mě tak,
abys dokázal, bude-li třeba, dát za Mne i svůj život. Nepřipoutávej se na této zemi k nikomu

a k ničemu, ale jen k dodržování mých příkazů a ke Mně, k oltářní svátosti. Zanedlouho propukne
velké pronásledování a Já oddělím pšenici od plevele. Nyní vyjde najevo tajemství mnoha srdcí.
(Pán zde naráží na Simeonův chvalozpěv, [Lk 2, 29-32]).
Oddělím pravé od falešných, věrné od pokrytců, a jen ten, kdo bude věrný až do smrti, bude
spasen. Ty vždy zůstaň na pravé cestě a buď Mi věrný až do smrti. Tak před tebou odhalím Boží
tajemství, zavedu tě do hlubin mého milosrdného srdce, učiním tě svatým a mé srdce, hořící
milosrdnou láskou, bude tvým domovem. Kvůli Mně nedělej rozdíly mezi lidmi, miluj každého, i lidi
hříšné, velmi se za ně modli a vykonávej oběti, aby se obrátili. Jejich hříchy měj v nenávisti,
zachovej od nich odstup, ale hříšníky přiveď ke Mně, aby se obrátili a byli spaseni.
Z tebe udělám zachránce mnohých duší. To je můj plán pro tebe. Když Mě budeš následovat a
volat Ducha Svatého, ukážu ti cestu a dám ti vnuknutí, co máš udělat. Dám ti takový hlas, kterému
nikdo nedokáže odolat. Život na zemi je krátký a můj nepřítel neustále hledá, koho by zhltnul. K
tomu, abys mohl úspěšně zachraňovat duše, musíš být odvážným bojovníkem, který ze Mne, skrze
svátosti, postupně načerpá sílu, s jejíž mocí přemůže Zlého. Se silou mé Krve, která se přenese na
tvé rty s mým Tělem, se sjednotíš se Mnou v každém svatém přijímání. Tvůj jazyk nechť ohlašuje
jen moje učení a mluví jen o Boží slávě. K lidem, které před tebe přivedu, buď vždy laskavý,
nápomocný a modli se za každého. Pros Mne, abych je skrze tebe učil Já, abych stál mezi tebou a
každým člověkem.
Moje dítě, modli se za lidi. Mnozí neberou v úvahu důležitost svátostí. Měli by se zpovídat mnohem
víc, než to dělají. Pros Ducha Svatého, aby jim ukázal jejich hříchy a velkou milost, že ve svaté
eucharistii přijímají do své duše samotného Bohočlověka. Řekni jim o Mně, o ceně, jakou jsem
zaplatil, že jsem s nimi zůstal. Řekni jim, jaké utrpení mi působí ti, kteří Mě přijímají v hříchu. Řekni
jim, že tam, kde panuje Satan, Mě znovu poplivají, zneuctí, vysmějí se Mi, zbičují, korunují trním a
ukřižují Mě na kříži.
Ve skutečnosti Mě svou svobodnou vůlí přinutí vstoupit do svých duší, kde znovu projdu křížovou
cestu a znovu a znovu budu prožívat mučivou smrt. Běda člověku, který Mě takto přijme, neboť to
činí pro své věčné zatracení. Mé dítě, mysli často na tato slova a ohlašuj je každému. Nechť tvá
slova planou láskou ke Mně, soucitem k hříšníkům a pro jejich lítost. Vysvětli lidem, aby nikdy
nepřijímali svaté přijímání ze zvyku, ale aby Mě do své duše přijímali jen z lásky. A když Mě milují,
ať Mě přijímají takového, kým skutečně jsem – Druhou Boží osobou, Bohočlověkem, který žije
navěky, který je mocnější než kterákoli světská vrchnost a stojí nad celým světem.
Vysvětli jim, že kdyby do svého domova přijali krále, císaře nebo ministra, tak by jistě uklidili,
vymalovali a připravili pro ně chutná jídla. Totéž právem očekávám od každého, kdo Mě chce
přijmout, aby jeho duše byla sněhobílá a zářící, kterou při svaté zpovědi si očistil důkladnou lítostí.
A chutnými lahůdkami nechť jsou ty činy lásky, že soustředil svou pozornost na Mne při mši svaté,
že se jeho mysl netoulala, ale soustředila se na čtené části Písma svatého a na svaté kázání kněze.
A potom, co tak učinil, nechť Mě přijme do své duše.
A tehdy, když se uskuteční toto velké setkání, kdy Já, Bohočlověk, který prostřednictvím Ducha
Svatého sestoupím na oltář, a pak vstoupím do srdce věřícímu ve svatém přijímání, ať na Mne
nezaútočí svými vlastními problémy jako automat, aby si vynutil splnění svých přání, ale ať Mě
přijme jako milujícího hosta, kterého tolik čekal.
Nechť Mě uvede do svého paláce a s velkou láskou soustředí svou pozornost na Mne, vyprázdní
své myšlenky a nasaje do sebe milosti, které při této příležitosti ode Mne dostane. Po této chvíli
ticha, kterou Mi dává přednost v hlubokém sebezapření sebe samého, abych k němu promluvil,
nechť Mi vzdá díky, že jsem tady zůstal mezi vámi, že jsem vstoupil do jeho srdce a rozdávám své
milosti podle potřeby komukoli. Nechť jen prosí:

Pane, učiň, ať jsem hoden přijmout tvé dary a abych tvou svatou vůli proměnil v činy.
Buď mým Bohem, vůdcem, věčným štěstím, vším. Amen.
Mé dítě, přidělil jsem ti úlohu učit věřící, aby poznali a uvědomili si mocnou milost mše svaté,
proměňování, přijímání svatých svátostí a zpovědi. Je zvlášť důležité, aby se lidé nezpovídali
jednou nebo dvakrát za rok, ale vždy, když jim to říká hlas svědomí. Prosím tě, abys tento můj
odkaz kázal z kazatelny při mši svaté a často jej opakoval, dokud mezi věřícími neuvidíš změnu.
Synáčku můj, nejen to ohlašuj věřícím, ale také se za ně modli, abych jim otevřel srdce, aby přijali
mou osvětlující milost a proměnili má slova v skutky. Když to všechno učiníš, tak budeš vychovávat
svaté ve své farnosti. Lidé dnes duševně hladoví, mají vše, co potřebuje jejich tělo, ale v duši mají
hlad a žízeň po Pravdě, po mém učení a nejsou si vědomi dokonce ani nejzákladnějších věcí.
Vysvětli jim podstatu mše svaté, proměňování a moji skutečnou přítomnost ve svátosti oltářní.
Ukaž na svatostánek, jak to činil můj svatý kněz Jan Vianney a často opakuj jeho slova: "On, Ježíš,
je tady! Zůstal zde mezi námi, aby svým vzácným Tělem a Krví sytil naši duši, abychom nezahynuli
hladem a žízní v pustině, v tomto slzavém údolí." Kdyby si lidé uvědomili význam těchto slov,
obrátili by se zády ke všem světským radovánkám a v kostele by každý klečel na kolenou.
Můj synáčku, zaveď ve své farnosti pravidelné uctívání svátostí. Ze začátku jen jednou za měsíc,
potom každý týden. Rozplánuj věřícím, kdy a kolik času mohou setrvat v uctívání. A i ty se snaž
mít účast na těchto příležitostech. Kde Mě často adorují před vystavenou svátostí oltářní, tam i Já
tam rozdám velké množství milostí. Tuto místnost ochráním a ušetřím, město nebo obec a věřící
obklopím svými milostmi, dokonce celou rodinu, i když se ke Mně přijde modlit jen jeden její člen.
To vše řekni věřícím a pověz jim, abych byl jejich radostí, štěstím, nadějí, aby Mě milovali a hledali
u Mě všechno. Existuje jen jedno nebe, a to jsem Já, Kristus, jenž vstal z mrtvých, který pro ně
otevřel bránu království mého Otce. Na zemi je jen utrpení, ale kdo přijde ke Mně, tomu vezmu
břímě z ramen, ulehčím mu a osvobodím ho. Chci, abys vychovával svaté a abys ty sám byl svatý.
To všechno je možné proto, že jsi otevřel své srdce k přijetí mých slov a že Mi chceš být poslušný.
Tvá důvěra a poslušnost přitahuje k tobě mé milosti a na církevní farnost, kam tě postavím. Děkuji
ti, že přede Mnou otvíráš své srdce, velmi tě za to obdařím ve svém království, a už i teď na zemi
uvidíš plody své dobré práce – mnoho obrácených duší.
Na každého se vždy usmívej, vždy měj ke každému pár milých slov, s láskou se skloň
k unavenému, vyslechni jejich starosti a povzbuď je těmito slovy:
Můj bratře, soustřeď svůj pohled na Ježíše, který tě miluje takového, jaký jsi, a On se o tebe
postará i tehdy, když to tak necítíš. Důvěřuj v Něj, neboť v závislosti na své důvěře dostaneš od
Něj milosti. Když jsou na nebi temná mračna, i tehdy nad nimi svítí slunce. Bůh tě neopustí, i když
dovolí zkoušku. Potom ulehčí břemeno na tvých ramenou, vezme tě do svého klína a přitiskne na
své srdce.
Vytrvalost, trpělivost, poslušnost, věrnost, pokora, pokora, pokora. V takovém člověku najde Pán
zalíbení. Jen ten bude spasen, kdo vytrvá až do konce. Naději a dobrou náladu nesmíte nikdy
nechat odejít ze svého srdce.
K tomu ti žehnám, můj sladký synáčku, svým láskou překypujícím srdcem, abys má slova ohlašoval
tak, jak jsem ti je nadiktoval. Přijmi mé posilňující požehnání ve jménu Otce i Syna i Ducha
Svatého.
Ježíš

Posilnění z Písma svatého:

Mk 3, 9: Tu řekl svým učedníkům, že mají mít pro něj pohotově člun, aby se lidi na něj netlačili.
Mk 3, 13: Potom vystoupil na horu, zavolal k sobě ty, které sám chtěl, a přišli k němu.
14: A ustanovil jich dvanáct, aby byli s ním, a aby je posílal kázat,
15: a to s mocí vyhánět zlé duchy.

Poselství Ježíše ze dne 30. ledna 2016.
Mária Julianna (Maďarsko), https://jezusuzenete.hu/

UCTÍVEJTE MĚ NEJEN SVÝM TĚLEM, ALE I SVÝM SRDCEM A MYSLÍ

Mé drahé děti, mé vyvolené a milé mému srdci,
pronásledování už je tady. Napadnou vás z úkrytu. Vše už je připraveno. Žijte tak, abyste
byli připraveni na smrt. Nebojte se těch, kteří zabíjejí tělo, ale nic jiného udělat nemohou. Vydejte
svědectví o Mně před těmi, kteří si myslí, že vykonají službu Bohu, když vás zabijí. Radujte se,
neboť v okamžiku vaší smrti přijdete sem, do nebe. To budou vaše nebeské narozeniny. Vy se jen
připravujte v duchu. Žijte čistý, svatý život. Vše ostatní svěřte Mně. Přijměte mučednictví, neboť
tím oslavíte Svatou Trojici a v ní Mne, jenž jsem prolil svou Krev za vás.
Moji maličcí! Sluha není větší, než jeho pán. Když pronásledovali Mě, i vás budou pronásledovat.
Když prolili mou Krev, tak i vaši budou prolévat. Radujte se a plesejte v ten den. Zpívejte oslavné
žalmy, neboť kde jsem Já, tam budete i vy. Uvidíte moji slávu a v ní navždy budete mít podíl.
Přijměte svůj kříž, zneuctění, jako jsem jej i Já za vás nevinně přijal. V jaké míře se účastníte a
podílíte na mých zkouškách, v té míře dostanete podíl na mé slávě.
Děti moje! Oko nevidělo, ucho neslyšelo, lidské srdce neumí pochopit, co vám od věků a na věky
připravil můj Otec. Utrpení celé země se nedá srovnat s jediným okamžikem pohledu na nebeskou
slávu. Ani v nejodvážnějších svých snech si neumíte představit, co tam na vás čeká. Věčný život,
věčná radost. Setřu každou slzu z vašich očí.
Moji maličcí! Žijte svatý život. Tak budete mít velkou zásluhu v nebi. K tomu vám žehnám svým
srdcem, přeplněným láskou, ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
Moje drahé děti! Nehřešte! Všechno, čím vás obviňuje vaše svědomí, je od Satana. Co byste
nechtěli, aby vám činili jiní, nečiňte jim.
Děti moje! Když škodíte jiným, sami uvidíte svou škodu, protože totéž dostanete zpět!
Moji maličcí! Milujte se navzájem! Bůh vás všechny stvořil k tomu, abyste žili v lásce. Jen tehdy
jste šťastní, když lásku dostáváte a dáváte. Pro vaši duši je láska důležitější, než kyslík pro vaše
tělo. Bez lásky je duše mrtvá. Proto jsem do hlavního přikázání dal lásku, abyste byli šťastní už
tady na zemi, a abyste získali věčný život. V nebi je jen láska. V kom není láska, ten se nemůže
dostat do Božího království. Můj Otec stvořil každého člověka z lásky. Stvořil jej proto, abyste i vy

opětovali jeho lásku a v Něm se milovali navzájem. Když budete takto žít, Satan si s vámi nebude
vědět rady.
Moji maličcí! Přijměte moje slova. Modlete se za to, abyste dokázali žít v lásce. Když někdo proti
vám vznese výčitku, poproste ho o odpuštění a odčiňte své hříchy. Ať nikdo jinému nečiní zlo,
neboť po smrti bude muset za to zaplatit těžkým trápením. Navzájem si odpusťte a modlete se
jeden za druhého, i za své nepřátele. V modlitbě Otčenáš jsem učil: "Odpusť nám naše viny, jako i
my odpouštíme našim viníkům". Když odpustíte těm, kteří se proti vám provinili, odpustí vám i váš
Nebeský Otec. Ale když jim neodpustíte, ani váš Otec vám neodpustí vaše hříchy. [Matouš 6, 1415].
Děti moje! Žijte v nepřetržité připravenosti! Brzy přijde ta hodina, kdy budete muset obstát před
mým soudem. Tam se před vámi promítne celý váš život. Budete se muset zodpovídat ze všeho.
Každý dostane svou odměnu, nebo trest, podle svých skutků. Bohu nemůžete lhát. Lhářem je
Satan. On je otcem lži. Nevěřte mu. Nedávejte se s ním do řeči. (*)
Má napomenutí obraťte ve skutky, a tak si zachráníte duši. K tomu vám žehnám ve jménu Otce
i Syna i Ducha Svatého.
Ježíš
(*) Pán má na mysli, abychom nehřešili.
Poselství Ježíše ze dne 7. února 2016.
Mária Julianna (Maďarsko), https://jezusuzenete.hu/

ODEVZDEJTE SE BOHU A PŘEDEJTE MU SVŮJ ŽIVOT A TRÁPENÍ
Mé drahé děti!
Čas je krátký. Připravte se. Brzy vás odvlečou a zabijí. To vše s vámi udělají, protože si myslí, že
tím slouží Bohu.
Děti moje! Nebojte se! Vyznejte Mě před touto vražednou generací. Kdo vytrvá do konce, bude
spasen.
Děti moje, každý bude postaven před mou soudnou stolici a musí vydat zúčtování za své činy. A Já
potom každému zaplatím podle toho, zda činil dobro, nebo zlo. I tehdy, když tomu nechce věřit. Je
to v Písmu svatém.
Moji maličcí! Uvažujte nad mým utrpením. Jakou cenu jsem zaplatil za spásu vaší duše.
Jaké odčinění jsem dal za vaše hříchy. Očistěte se v mé Krvi prolité za vás. Vyzpovídejte se a litujte
svých hříchů. Nehřešte, neboť každý hřích vyvolá trest. Jen svatí mohou vstoupit do nebe. Víte, co
je to svatost života? Dodržování Božích zákonů. Jinými slovy – dodržování hlavního přikázání, a tím
je láska. Milovat znamená radovat se z toho, že byl stvořen jiný člověk, žijící podle přikázání Pána a
přinášet za to nesobecké oběti. Dnes to ale většina lidí nedělá. Žijí v hříchu a diví se, že jsou
nešťastní.

Děti moje, Já jsem štěstí. Tady na zemi i v nebi. Víte, co je štěstí? Že máte starostlivého
Nebeského Otce, který vás miluje a v nebi pro vás připravil věčný příbytek. Vyjadřují to tyto
radosti:

- Blahoslavení chudí v duchu, neboť jim patří nebeské království.
- Blahoslavení plačící, neboť oni budou potěšeni.
- Blahoslavení tiší, neboť oni dostanou za úděl zemi.
- Blahoslavení, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni.
- Blahoslavení milosrdní, neboť jim se dostane milosrdenství.
- Blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha.
- Blahoslavení šiřitelé pokoje, neboť oni budou nazváni "Boží děti".
- Blahoslavení, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jim patří nebeské království.
- Blahoslavení jste, když vás budou kvůli Mně proklínat, pronásledovat a vylhaně vám
připisovat každou špatnost; radujte a jásejte, neboť vás čeká v nebi velká odměna. (*)
Moji maličcí, nemějte důvěru v majetek, neboť je to modla! Důvěřujte jedině Bohu. Čím víc Mu
budete důvěřovat, tím víc milostí dostanete. Pro to nemusíte pracovat, protože to nic nestojí. Je
třeba se jen Bohu odevzdat a předat Mu svůj život a trápení. Není nic jednoduššího, než v Boha
vložená víra a naděje. Učte se od malých dětí. Když nebudete jako děti, nemůžete vstoupit do
nebe. Můj Otec tak připravil svůj příbytek pro ty, kteří Ho milují. A to je v souladu s jeho zákony.
Děti moje, nechejte ze sebe vytvořit svaté. Nevíte, jak se stát svatými? Jedině Bůh vás může
takovými učinit. Skloňte se pod jeho tvůrčí rukou, jako hlína v rukou hrnčíře. To znamená, že se
nebudete vzpírat, ale přijmete vše, co dostanete. Stejně tak vzdávejte dík za dobro i za zlo. Věřte s
pevnou vírou, že Bůh přináší dobré ze všeho zla, protože je všemohoucí. On jen čeká na vaši
odpověď, neboť chová v úctě vaši svobodnou vůli. Budete-li spolupracovat s jeho milostmi,
stanete se svatými a budete spaseni. Ale budete-li chodit po jiných cestách, snadno se můžete
ztratit.
Mé děti, hodina je zde. Hodina rozhodování. Musíte se rozhodnout, chcete-li konat dobro, nebo zlo.
Konáním zla sloužíte Satanovi. Činíte-li dobro svému bližnímu, sloužíte Bohu. Ten vás za to odmění
věčným štěstím.
Moji maličcí, modlete se. Proste za sebe a za jiné Ducha Svatého, aby zářil ve vašem životě. Aby
vás vedl a v Božím Světle vám ukázal správný směr, který vede k věčnému životu. K tomu vám
žehnám posilňujícím požehnáním překypující láskou z mého srdce, ve jménu Otce i Syna i Ducha
Svatého.
Duch Svatý: Modlitba za milost odpuštění.

"Ježíši, Ty visíš na kříži. Odtamtud voláš – "Žízním". Po mé ubohé, hříšné duši jsi žíznil a po všech,
které budou žít do konce světa. Prosím za všechny lidi, kteří Tě ještě neznají a štěstí hledají v
rozkoši a žijí v závislostech, v nichž si libují. Setrvávají v pasti Satana a nedokážou najít
východisko.
Můj Ježíši, řekl jsi: "Žeň je bohatá, ale dělníků je málo". Pošli dělníky pro úrodu. Teď se modlím za
ty, kteří nechodí do kostela. Prosím Tě, pošli k nim kazatele, kteří jim dají duchovní potravu, kteří
jim zažehnou světlo ve tmě a povedou k Tobě, Světlu světa. Ó, můj Ježíši, dej jim víru, naději a
lásku! Tři božské ctnosti, skrze něž se nemohou ztratit.
Můj Ježíši, Ti jsi Světlo světa. Ty jsi nám přinesl Slovo věčného života. Ty jsi nás na kříži spasil.
Prosíme Tě, dej nám milost, aby Tě poznala každá duše, aby Tě milovala a byla poslušná tvých
zákonů. Amen".

Ježíš
(*) Matouš 5, 3-12 (Křesťanská akademie, Řím 1976).

Poselství Ježíše ze dne 27. února 2016.
Mária Julianna (Maďarsko), https://jezusuzenete.hu/

ODVÁŽNĚ MĚ VYZNEJTE PŘED TÍMTO HŘÍŠNÝM POKOLENÍM

Moje drahé děti, moji milí vyvolení mého srdce,
vzpomeňte si na moje poselství. Mnohokrát jsem vám řekl, že přijde velké, krvavé pronásledování
křesťanů. Od té doby uplynuly roky. Tento čas jste dostali pro vaše obrácení. Ale teď se čas
trpělivosti uzavře a proroctví se naplní. Přichystejte se! K vašemu zničení je už všechno připraveno,
připravte se v duši! Modlete se, modlete se, modlete se! Proste Mě o posilnění vaší víry, neboť to
potřebujete nejvíce. Jen ti, kteří mají silnou víru, vytrvají do konce, až do smrti. Vyproste pro sebe
ochranu mou svatou Krví a to, abych stál mezi vámi a vašimi pronásledovateli. Tak blízko k vám se
Satan dostat nedokáže a pro vás se naplní můj svatý věčný plán.
Odvážně Mě vyznejte před tímto hříšným pokolením. Tak i Já vás vyznám před mým Nebeským
Otcem a On vás přijme do věčného příbytku. Nebojte se těch, kteří zabíjejí tělo, ale nic jiného
nedokážou učinit. Radujte se a plesejte, neboť až vaše duše vyjde z vašeho těla, tehdy vás moji
svatí andělé doprovodí do Domu mého Otce, kde z vašich očí setřu všechny slzy, a budete se
radovat, neboť získáte věčný život.
Moje děti, už k vám nebudu dlouho mluvit. Dám vám každou milost, abyste se spasili. Čas nadešel
a má proroctví se teď naplní. Žijte v neustálé připravenosti. Proměňte má poselství v činy!
K tomu vám žehnám ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.
Váš Ježíš
Poselství Ježíše ze dne 1. března 2016.
Mária Julianna (Maďarsko), https://jezusuzenete.hu/

ODLOŽTE BŘEMENO SVÝCH HŘÍCHŮ
Moje drahé děti,
prolévám krvavé slzy pro ty, kteří se navždy ztratí. Brzy přijde Velké Varování, které je mohutným
vylitím milosti, kdy prosvětlující oheň milosti Ducha Svatého se vylije na každou duši a každý uvidí
svůj život Božíma očima.

Uvidíte dvě cesty. Tu první, kterou vyznačil Bůh, a druhou, kterou jste si pro sebe zvolili sami svou
svobodnou vůlí. Čím víc jsou tyto cesty od sebe vzdálené, tím víc budete zklamanější
a nešťastnější. Čím blíž budou k sobě tyto dvě cesty, tím víc budou duše, kterých se to týká,
plnější naděje a radostnější.
Skutečně šťastní budou ti, kdo uvidí jen jednu cestu. Tu, kterou pro ně vyznačil Bůh a oni,
k věčnému povolání, na ni odpověděli – ano. Zařadili se do služby, uctívají jedině Boha, milují Ho a
slouží Mu. Ti už jsou na zemi svatí. Přijdou ze země rovnou do nebe. Úplně se Mi zasvětili v
chudobě, čistotě a s pokorou, plnou svaté poslušnosti. To jsou oni, kteří se zřekli svobodné vůle a
přenechali ji Mně. Ve svém životě, v každé situaci, při nesení těžkého kříže spolu se Mnou opakují:

"Otče můj, ne jak chci já, ale jak ty chceš."
Spolu s mou svatou Nebeskou Matkou říkají: "Jsem služebnice Páně, nechť se mi stane podle
tvého slova." Oni už tady na zemi prožívají již všechny radosti (*). Přebývají už v předsíni nebe. Mé
svaté Tělo je pro jejich duši posilňující potravou a moje svatá Krev zase nápojem, který je ochrání
v každém pokušení. Můj nepřítel je vůči nim bezradný. A Já je při každém svatém přijímání očistím
od všech slabostí. Oni jsou ti, kdo Mě milují, sebe zapírají a slouží Mi, jimž je potravou konání Boží
vůle.
Moji drazí maličcí, vy, kteří jste ještě na cestě, přidejte se k mým svatým. Zanechejte vaše hříšné
cesty. Odložte břemeno svých hříchů. Přijďte ke Mně do zpovědnice, kde prostřednictvím kněze
vám rozhřešení dám Já, budete-li z celého srdce litovat své hříchy a s pevným úmyslem se od nich
navždy odvrátíte.
Moji maličcí, chci, abyste žili šťastně na této zemi. Jdete-li cestou svatého života, kterou jsem vám
vyvolil, je to tajemství štěstí. Nebe je jen jedno, ale na zemi je nehledejte! Tento svět vás
nedokáže udělat šťastnými. Jedině Já, který jsem za vás položil život na kříži, jsem vaším věčným
štěstím, věčným životem. Jsem váš spasitelský Bůh. Nenechejte se svést. Vše ostatní zůstane tady.
Žijte připraveni na smrt! Dávejte si lepší pozor na čistotu své duše, než na krásu svých očí. Z
každého slova a činu Mi vydáte zúčtování.
Prosím vás, prosím, žijte svatě, jen tak se vyhnete soudu.
K tomu vám žehnám mým srdcem přetékající láskou a mým posilňujícím požehnáním ve jménu
Otce i Syna i Ducha Svatého.
Ježíš
(*) Poznámka překladatele do češtiny: Blahoslavenství [Mt 5, 1-10]

Poselství Ježíše ze dne 6. března 2016.
Mária Julianna (Maďarsko), https://jezusuzenete.hu/

TEĎ OČISTÍM SVĚT A V NĚM MOU CÍRKEV
Mé drahé děti,
přijdou k vám velmi smutné události. Nedělejte si žádné plány!

Žel, co přijde, se musí stát, už se to nedá více oddalovat: Teď očistím svět a v něm mou církev.
Mé děti, žádám od vás pouze jeden životní program – neustálou připravenost. Žijte připraveni na
smrt, pokud by vás vzala v kterémkoli okamžiku vašeho života, abyste dovedli obstát před mou
soudnou stolicí a abych vás mohl vzít do svého věčného příbytku.
Mé děti, čiňte dobro, především svým spolubratrům ve víře, aby kvůli vám velebili mé jméno,
pokud k tomu dostanete čas. Nebuďte smutní a nevzpírejte se těmto vážným a tragickým
událostem, které už stojí na prahu, aby se uskutečnily. Dovolím to všechno, neboť jen ve
zkouškách se projeví, kdo je věrný a kdo ne.
Mé děti, během pronásledování se zhroutí a rozvrátí stávající pořádek. Zůstane jen jeden řád –
posvěcující milost Ducha Svatého, který zapíše do srdcí a duší mé zákony a každý, kdo se jich bude
držet, bude spasen. Žijte připraveni na smrt, neboť dodržením mých zákonů a svaté čistoty vás
dokážu zachránit. I když jsem všemohoucí, mám v úctě vaši svobodnou vůli. Když budete tak žít,
naplníte můj věčný svatý plán pro vás, a ani jedna milost ve vás se nestane marnou, což o sobě je
již svatost života.
Mé děti, připravujte se, neboť všechna tato proroctví se brzy vyplní. Přijde tisíciletá vláda pokoje a
lásky. Tehdy se naplní slova Písma svatého a nebude již třeba se učit znalosti o Bohu, protože sám
Duch Svatý je vryje do vašeho srdce a mysli. Já vám budu Bohem a vy zase mými dětmi. Tak se
lidé seznámí s nekonečnou, starostlivou láskou Boha, když se jim dovolí, aby si odpočali, zůstal jim
čas k modlitbám a k prokazování lásky.
Moje děti, bude to úplně nový svět, který zná jen velmi málo lidí, jen malá skupina, jež se
shromažďuje kolem Mne. Skupina, která přijímá a obrací v činy má poselství a evangelium, Mnou
vám ohlašované již 2000 let.
Ti, kdo budou žít v tomto novém světě, nebudou trpět pokušením, neboť velkého pokušitele, mého
protivníka, svážu do řetězů v pekle na 1000 let. Tehdy se každý naplní Duchem Svatým a v duši
budete mít neustálou radost, pokoj a lásku. V srdci lidí, i mezi nimi, zavládne pokoj.
To už samo bude předsíní nebe. Odtud je do nebe už jen krok, a přejdete tam všichni.
Mé děti, modlete se, aby se to všechno stalo brzy skutečností, která se naplní, protože je v Písmu.
Nyní, pokud ještě stojí tento svět a spolu s ním i pokušení, proste o záchranu hříšníků, proste o
zastavení hříchu, aby se pokud je to možné, nikdo neztratil, a před tím, než by hříšníci zemřeli, aby
se obrátili a byli spaseni.
Moji drazí, k tomu přijměte mé posilňující požehnání, které s mým srdcem překypujícím láskou
vám dávám ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
Váš Ježíš

K posilnění z Písma svatého:
Ef 5, 16-17:
Dobře využijte tohoto času, protože žijeme ve zlých dobách. Nechovejte se tedy nerozumně, nýbrž mějte
na mysli, jaká je vůle Páně.

Poselství Ježíše ze dne 12. března 2016.
Mária Julianna (Maďarsko), https://jezusuzenete.hu/

NEBOJTE SE SVÝCH PRONÁSLEDOVATELŮ

Moje drahé děti,
ohlašujte evangelium svými životními příklady, skutky a slovy bez rozdílu, bez toho, zda je to
vhodné či ne, dokud k tomu máte ještě čas, neboť brzy se uzavře čas milosti a budete trpět
velkým pronásledováním kvůli evangeliu a mému následování. Využijte každou minutu, kterou
ještě dostanete, neboť pravím vám, pronásledování vás zastihne náhle, protivník už všechno
připravil. Komory na zpopelňování jsou již připraveny, aby vás tam, jako ovce zahnané na jatka,
zpopelnili, a nezůstane z vás nic než dým a energie. Ale nepočítají s tím, že Mi ze svých činů budou
muset vydat zúčtování před mou soudnou stolicí.
Budou navždy zatraceni a dostanou se do hlubin pekla, kde se navěky budou dívat na své skutky a
dostávat zpět, co dali vám. Vy ale, co dáte za Mne svůj život, jediný život, jejž jste dostali a
nemáte jiný, budete za odměnu žít navěky v pokoji, radosti a těšit se na věčnost z pohledu na
Světlo oslaveného Boha, kterého uctíváte, milujete a velebíte.
Moje drahé děti, žijte připravené na smrt, neboť vše se brzy uskuteční. Teď jste před mým
Světlem jako v tichu před bouří. Zatím nemyslíte na nic, bez podezření, jako beran, kterého ženou
na jatka.
Mé děti, proste pro sebe o milost silné víry, o sílu Ducha Svatého, jasné vidění, osvětlující milost,
abyste vždy vyhověli mým požadavkům, to jest, abyste se řídili mými zákony a žili ve svatosti
života. Žijete-li takto, nemáte se čeho bát, byť by vás smrt zastihla v kterémkoli okamžiku. Ten
však bude znamenat začátek vašeho věčného života. Když budete takto žít, nemusíte se bát vašich
pronásledovatelů, ba velebit, oslavovat a adorovat budete mé jméno.
Já, který dopustím pronásledování a budu mít v úctě svobodnou vůli vašich pronásledovatelů, vám
zase dám věčnou odměnu za vaši věrnost a vytrvalost v této vážné a těžké zkoušce. Budete
sjednoceni v nebi s mými svatými serafíny, budete Mě navždy milovat a na věky věků Mi zpívat
díkůvzdání, neboť nikdo nemá větší lásku než ten, kdo za Boha dá svůj život.
Proto mé malé dětičky, už teď vám říkám, už nyní zpívejte každý den Te Deum, vzdávajíce Mi díky,
že to všechno dopustím, neboť v jaké míře se sjednotíte se Mnou v mém utrpení a ponížení, v té
míře se s vámi rozdělím v mé slávě. Sluha není větší než jeho pán. Jak Mě nenáviděli, tak i vás
budou nenávidět, jak Mě pronásledovali, i vás budou pronásledovat. Přijměte svůj osud s pokojem
a vzdejte Mi díky stejně za dobro, i za zlo.
Tento svět brzy pomine, zahubí sám sebe, teď přijde velké krvavé pronásledování křesťanů, teď
rozpoutají třetí světovou válku a teď vystoupí mírotvorce, jehož krutá vláda bude stokrát horší než

světová válka, neboť ve válce vám zahubí jen tělo, ale antikrist, který je sám ztělesněným
Satanem, přijde přímo pro záhubu duší a velmi mnoho si jich odnese do hlubin pekla.
Moji drazí maličcí, nebojte se svých pronásledovatelů, neboť to vše se musí naplnit. To je Písmo
svaté. Zanedlouho nepoznáte tento svět. Ten bude zničen k nepoznání. Bude velmi mnoho
mrtvých. Žijte stále připraveni na smrt, proste u Mne o milost víry a odpuštění, abyste dokázali
vypít můj kalich.
K tomu vám žehnám mým srdcem překypujícím láskou, mým posilňujícím požehnáním ve jménu
Otce i Syna i Ducha Svatého.
Váš Ježíš

Posilnění z Písma svatého:
1Petr 5, 8-9:
8: Buďte střízliví a bdělí, protože váš protivník ďábel jako řvoucí lev obchází a hledá, koho by mohl
zhltnout.
9: Postavte se proti němu, silní vírou. Víte přece, že vaši bratři po celém světě musejí taky tak trpět.

Poselství Ježíše ze dne 25. března 2016.
Mária Julianna (Maďarsko), https://jezusuzenete.hu/

NADEJDE ČAS SPRAVEDLNOSTI

Moje drahé děti, vyvolení mého srdce!
Už nadejde hodina, kdy vás budou kvůli Mně zabíjet. Přichystejte se! Zanedlouho nastane velké
krvavé pronásledování křesťanů, které uvidíte všude. Nebojte se. Přichystejte se, přichystejte si
své duše. Myslete na to, že budete-li připraveni, můžete za okamžik vstoupit do mé slávy, kde z
vašich očí setřu všechny slzy. Tam je jen štěstí a radost, milost a láska. Za mé obrovské dílo
vykoupení Mi budete vzdávat díky celou věčnost.
Mé děti, ani si nedokážete uvědomit, kolik jsem toho vytrpěl za vaši duši. Litujte všech svých
hříchů a vyzpovídejte se z nich. A tehdy před vámi otevřu bránu mé vlasti. I když v očistci musíte
odčinit své hříchy, činíte to k očištění své duše, které netrvá věčně. Když jich však nebudete litovat
a budete dál sloužit mému nepříteli, budete navždy zatraceni. Přijměte a obraťte v činy má
varování!
Moji maličcí, nadejde čas spravedlnosti. To znamená, že každý hřích dostane svůj trest. Tento svět
je už v soudu. Proto je všude tolik zla, neboť lidé se nechtějí obrátit, nemodlí se, nedrží se mého
pláště milosrdenství, i nadále hromadí hřích na hřích. Důvěřují svým penězům a zbraním, i když Já
stojím nade vším a stát se může jen to, co dovolím. Modlitbou a půstem můžete přemoci Satana a
i války se jimi dají zastavit.

Moje děti, věřte Mi. Držte se mého pláště milosrdenství, proste za sebe, za svou vlast a za celý
svět o moji ochranu mou svatou Krví, kterou jsem prolil za vás. Má svatá Krev vás ochrání od
všeho zlého a každé nemoci. Kde je moje svatá Krev, odtamtud uteče Zlý. Když na vás můj Otec
uvidí moji svatou Krev, jeho srdce se naplní hlubokým soucitem a láskou ke Mně a zmírní se jeho
oprávněný hněv, jejž jste u Něj vyvolali. Modlete se, modlete se, modlete se právě teď, dokud není
pozdě. Je možné, že v následujícím okamžiku budete navždy ztraceni.
Moji maličcí, velice, nadevšechno, vás miluji. Nechci vaše zatracení. Svou neposlušností sami sebe
vrháte do věčného zatracení. Já chovám v úctě vaši svobodnou vůli. Nebudu vědět co dělat,
odmítnete-li mé milosrdenství.
Žehnám vám svým posilňujícím požehnáním ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
Ježíš
Poselství Ježíše ze dne 5. dubna 2016.
Mária Julianna (Maďarsko), https://jezusuzenete.hu/

JÁ DOKÁŽU ODPUSTIT JEN HŘÍCHY, JICHŽ LITUJETE

Mé drahé děti,
čas vyprší. Čas trpělivosti a odkladu uplyne. Za chvíli mé milosrdenství vystřídá má spravedlnost.
Neukolébávejte sami sebe. To, co jste zaseli, budete žnout. Lži a hřích volají do nebe. Do konce
dnů si můžete říkat: Bůh je milosrdný, odpustí nám, odplatí nám ne podle našich hříchů, ale podle
svého nekonečného milosrdenství.
Co myslíte?
Když rodiče své dítě stále jen odměňují, bude umět rozlišit dobro od zla? Říkám vám, že ne.
Moudrý otec potrestá své děti, aby je zbavil návyku činit zlé skutky.
Co myslíte?
Když jsem nevinně podstoupil tak hroznou, mučivou a hanebnou smrt za vaše hříchy, cožpak
nemusíte za ně zaplatit, odčinit je?
Říkám vám – musíte. Ale každý, kdo se Mi vysměje a nebude litovat svých hříchů, bude ztracen.
Neboť Já dokážu odpustit jen hříchy, jichž litujete. I marnotratný syn se vrátil domů a prosil o
odpuštění. Proto odpuštění dostal. Ale lakomý boháč, jenž Mě ani nebral na vědomí, byl ztracen.
Všechny vaše myšlenky, slova a skutky jsou zaznamenávány do Knihy života. Před mou soudnou
stolicí vydáte zúčtování ze všech svých skutků. Litujte svých hříchů. Změňte své hříšné životy.
Očistěte se ve svátosti pokání a umyjte se v mé vzácné svaté Krvi. Tak se stanete novými lidmi a
získáte věčný život.
Mé děti, nebe je jen jedno, ale nehledejte je na zemi. Nepřipoutávejte se k věcem, nevažte se na
zemi k ničemu a k nikomu. Všechno zůstane tady. Jedině se zavažte k dodržování mých zákonů,
tak získáte věčný život.

K tomu vám žehnám mým srdcem překypujícím láskou, mým posilňujícím požehnáním ve jménu
Otce i Syna i Ducha Svatého.
Váš Ježíš
Poselství Ježíše ze dne 9. dubna 2016.
Mária Julianna (Maďarsko), https://jezusuzenete.hu/

BRZY SE BUDE VAŠE KREV PROLÉVAT ZA MNE
Moje drahé děti,
čekají na vás velmi smutné dny. Pronásledování už je tady, už začne, jen co zabere větší území. Už
je všechno připraveno. Žijte ve střehu, jako když židé v noci exodu jedli obětního beránka ve stoje,
s poutnickou holí po ruce, připravení k odchodu.
I vy tak žijte tyto dny, protože kdykoli mohou na vás zaútočit, a tehdy je třeba utéct.
Moje drahé děti, až k tomu nadejde čas, vše budete jasně vědět a vidět. Naplňte jen to, co vám
říkám, a všechno bude v pořádku – naplníte můj věčný svatý plán. Život je krátký. Žijte připraveni
na smrt. Brzy se bude vaše krev prolévat za Mne.
Žehnám vám svým láskou překypujícím srdcem ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
Ježíš

Posilnění z Písma svatého:
1Kor 11, 23-24:
23: Co jsem od Pána přijal, v tom jsem vás také vyučil: Pán Ježíš právě tu noc, kdy byl zrazen, vzal
chléb,
24: Vykonal děkovnou modlitbu, rozlámal ho a řekl. "Toto je moje tělo, které se za vás vydává. To
čiňte na mou památku."

Poselství Ježíše ze dne 22. dubna 2016.
MOJI MALIČCÍ, NOSÍM VÁS VE SVÉM SRDCI, U MĚ JSTE V BEZPEČÍ
Moje drahé děti,
bděte! Jak už jsem vám řekl, i sem dorazí terorismus, útoky, vyvolávání strachu. Satan se dostal
do celé Evropy pomocí svých nástrojů, pomocí islámu. Moje děti, tomuto druhu útoku můžete čelit
jen modlitbou, sebezapřením a půstem.
Mé drahé děti, modlete se za svou vlast, za to malé území, abych je ochránil od každého vlivu
Satana. Ani si neumíte představit, jak hrozná a rafinovaná pokušení obklopují na každé cestě, v
noci i za dne, nic netušící a hlavně nevěřící lidí, jejichž pád lehce způsobí nepřítel, neboť
nerozpoznají přítomnost Satana, nemají víru, nemodlí se a nepřistupují k svátostem.

Takoví lidé jsou zcela vystaveni svému útočníkovi. Jsou jako bezbranná batolata, která nedokážou
rozpoznat dobro od zla. Nerozeznají svou pravou ruku od levé. Proto mé děti, vy, které jste dostaly
velmi mnoho milostí, zasévejte semena mých talentů, nejprve svými životními příklady v prostředí,
v němž se setkáváte, kde na vás čekají. Moji maličcí, toto je čas modlitby a s modlitbou plné víry
dokážete všechno změnit. Ale když se nemodlíte, zmocní se vás zloba a hřích.
Ale když vykonáte to, oč vás prosím, tak můj nepřítel utrpí porážku a vy zůstanete stát. Tento
současný stav se podobá tomu, kdy synové Izraele vítězili, dokud se Mojžíš modlil se zdviženýma
rukama. Ale když jeho ruce ztěžkly a spustil je dolů, nepřítel nad syny Izraele vítězil. Proto ostatní
pomohli Mojžíšovi, drželi jeho ruce a spolu s ním se modlili. Ale nyní je síla ve vaší jednotě.
Nesmíte přestat v modlitbě plné víry, která je silou vaší i vaší krajiny, protože dostanete milost k
modlitbě batolete, čisté, věřící duše. Vězte, že svět ještě stojí díky modlitbě takových smýšlením
jednoduchých a pokorných kojenců.
Mé děti, nebojte se! Když se budete držet mých zákonů a neustále se modlit, tak se nemáte čeho
bát. Tak naplníte můj věčný svatý plán pro vás.
Moji maličcí, nosím vás ve svém srdci, u Mě jste v bezpečí. Věřte ve Mne a v mou všemohoucí,
starostlivou lásku. Tak nebudete nikdy zahanbeni.
Mé děti, když přesto udeří hodina a někteří budou muset obětováním svého života vydat o Mně
svědectví, vydejte je odvážně, neboť se ocitnete v mé objímající paži, až duše vyjde z vašeho
unaveného, rozbitého a nemocného těla, a Já si vás vezmu s sebou do slávy krajiny mého Otce,
jenž vám setře všechny slzy z očí.
Mé děti, důvěřujte Mi! Váš věčný, šťastný a dokonalý život začne jen potom, v krajině mého Otce.
"Oko nevidělo, ucho neslyšelo, lidské srdce nedokáže pochopit, co Bůh připravil pro ty, co Ho
milují".
K posílení vaší věrnosti a vytrvalosti vám žehnám svou vše převyšující láskou ve jménu Otce i Syna
i Ducha Svatého. Amen.
Následující odkazuji X:
Můj drahý synáčku, brzy tě vysvětí na kněze. Připrav se. Potom ti svěřím ještě více úkolů. Přišel
čas, abys v prvé řadě vydal o Mně svědectví svým životním příkladem. Jen svou oddaností,
nesobeckostí a čistou láskou můžeš o Mně vydávat svědectví.
Můj malý synáčku, záchrana duší se děje tvým životním příkladem. Pak pokračuje tvou modlitbou,
trpělivým snášením obětí a utrpení. Každý kněz Mě musí následovat v učení a sklánět se v lásce k
nemocným a unaveným, v sebezapírání, obětech a utrpení.
Každého mého kněze, ba i mého následovníka povolám k odevzdání života, jinými slovy,
k mučednictví. I když je bílé mučednictví neviditelným odevzdáním života, je úplným odevzdáním
života Mně ve službě, v trpělivém utrpení a oběti. Mnoho mých kněží vykonává tuto trpělivou,
obětavou a odevzdanou službu i 80 a více let. Takový život v nebi hojně odměňuji.
Dítě moje, dávej pozor! Ve svém životě neudělej nic takového, co by v lidech vzbudilo pocit křivdy,
což by jim dalo důvod k tomu, aby tě osočovali, nebo odsuzovali. Co řekneš, nebo učiníš v tajnosti,
budou pak ohlašovat ze střech domů. Dávej pozor, žij čistý život. Vždy sebe uveď do mé svaté,
čisté a vše vidící přítomnosti, neboť Já tě vidím neustále, zkoumám tvoje myšlenky, poslouchám
tvá slova, dívám se na tvé skutky.
Druhou podobou kněžského povolání je rudé mučednictví. K němu je během historie církve mnoho
příkladů. Často se opakuje zabíjení mých kněží kvůli jejich víře. Ale pravím vám, že nikdo nedá svůj

život za Mne, když to nebudu chtít. Právě proto vás prosím, abyste zůstali v úkrytu a služte Mi u
svých věřících, dokud vám k tomu dávám příležitost, neboť všechno je mou milostí.
A když vás budu prosit, abyste o Mně vydali svědectví i za cenu obětování svého života, tak to
vykonejte odvážně a získáte korunu věčného života. Svátosti, a i svátost kněžského povolání,
zanechá na vás věčné znamení, které i ve věčnosti bude svítit na vašem čele. Proto vy, kněží,
synové moji, děti moje, musíte žít velmi svatě. V nejvyšším stupni svatosti života musíte zářit,
neboť jste dostali nejvíc talentů a o tom budete muset přede Mnou, před mou soudnou stolicí,
vydat zúčtování.
Proto jsem řekl, že se nemůžete ukrývat mezi ovcemi! Vy nejste jedněmi ze stáda. Vás jsem
ustanovil za pastýře do čela stáda. To znamená, že se nejen staráte o stádo tím, že mu sdělujete
mé Slovo a vysluhujete mu mé svátosti, ale také, že vy, jako můj skutečný obraz s vaší životní
svatostí osvítíte před ním cestu a trpělivým přijímáním obětí a utrpení zobrazíte na sebe mou
svatou tvář, jako můj věrný obraz. O to prosím vás, čeho ze své vlastní síly nedokážete nikdy
dosáhnout. Ale když se modlíte a se Mnou se sjednotíte, z mé milosti to dokážete vykonat. Mé
děti, kněžské povolání je nesmírná milost. Snažte se vyhovět mým požadavkům. Žijte svatě! Ať
každý z vás jde až na konec cesty, kterou jsem pro něj vyvolil. Proste o milost a sílu, a tak zcela
naplníte můj věčný svatý plán určený vám.
K tomu vám žehnám podivuhodnou, všemohoucí láskou mého srdce s jeho starostlivou dobrotou
ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
Ježíš
Potvrzení z Písma svatého:
Žid 13, 7: Mějte v paměti své představené, kteří vám hlásali Boží slovo. Uvažte, jak oni skončili život, a
napodobujte jejich víru.

Poselství Ježíše ze dne 23. dubna 2016.
Mária Julianna (Maďarsko), https://jezusuzenete.hu/

VAŠE NEDŮVĚRA MĚ BOLÍ VÍC NEŽ VŠECHNY HŘÍCHY SVĚTA

Moje drahé děti,
žijte v neustálé připravenosti, neboť přijde čas, ba už je tady, kdy proroctví se naplní. Přijde velmi
náhle, všechno už je připraveno a mnozí budou zabiti. Přijde velké pronásledování křesťanů. To
všechno se musí naplnit, protože jen tak se ukáže, kdo je věrný a kdo ne. Kdo vytrvá až do konce,
bude spasen. Proste o milost vytrvalosti až do konce a o milost dobré smrti. Pro mnohé bude den
jejich smrti dnem jejich nebeských narozenin.
Moje děti, váš život na zemi je velmi krátký a čas získávání zásluh velmi rychle uplyne. Vy, kteří
jste se znovu zrodili z vody a Ducha Svatého, jste si všichni bratry. "Komu se dostává

náboženského vyučování, má se všemožně starat ze svého majetku o zaopatření toho, kdo ho
vyučuje" [Gal 6, 6]. "Dokud tedy máme ještě čas, prokazujme všem lidem dobro, ale zvláště těm,
kdo vírou patří s námi do jedné rodiny." [Gal 6, 10]. Žijte ve vzájemné lásce, neboť tak lidé
poznají, že patříte Mně.

Mé děti, přijde hodina, dokonce už je tady, kdy Mě musíte vyznat před tímto hříšným pokolením.
Nebojte se jich, důvěřujte Mi! Váš věčný, šťastný a úplný život začne tehdy, kdy vaše duše opustí
váš dočasný příbytek z prachu země. Kdo Mě vyzná před lidmi, toho i Já vyznám před svým Otcem
a před jeho svatými anděly. Ale kdo Mě zapře, toho i Já zapřu. Tak se vyplní slovo Písma: "Kdo za

Mě obětuje svůj život, zachrání si jej pro věčnost. Ale ten, kdo chce svůj život zachránit, a proto
Mě zapře, ten ztratí štěstí věčného života." Mé děti, dobře si toto učení poznamenejte! Má slova
jsou duše a život. Všichni, kdo je promění ve skutky, dostanou skrze ně věčný život.

Moji maličcí, už k vám nebudu dlouho mluvit. Proroctví se naplní. Budu mít mnoho mučedníků.
Radujte se a plesejte, neboť v nebi budete mít velkou zásluhu. Tady na zemi Mě následujte na
křížové cestě, jíž je sebezapření a nesení kříže. To je ta úzká cestička, která vede do nebe. Žel,
mnozí jdou po široké cestě, která je bujarou cestou hříchu a jejím koncem je věčné zatracení.
Moje děti, odvraťte se od hříchu, tak najdete cestu spásy, která vede do věčného štěstí. Milujte
Boha, a nade vše Svatou Trojici tím, že budete dodržovat její Přikázání, neboť Mě miluje ten, kdo
se řídí mými Zákony. Ve Mně milujte své spolubližní, jako jsem Já miloval vás, že jsem za vás dal
svůj život. Když budete žít v této čisté nesobecké lásce, tak budete pravým obrazem mé tváře a
můj Otec Mě ve vás pozná. Dychtěte být u Mě v nebi.
Svatý Pavel napsal: "Znám jednoho křesťana, který byl před čtrnácti lety uchvácen až do třetího

nebe. Nevím, zdali duše byla v těle, nevím, zdali byla mimo tělo. To ví Bůh. A vím o tomto
člověkovi, že byl uchvácen do ráje – zdali duše přitom byla v těle, či mimo tělo, to nevím, ví to
Bůh. – a uslyšel slova nevyslovitelná, která člověk nesmí vyřknout." [2Kor 2-4]. Potom napsal:
"Jsem totiž přesvědčen, že utrpení tohoto času nejsou nic ve srovnání se slávou, která se na nás v
budoucnosti zjeví." [Řím 8, 18]. Napsal také toto: "Ano, vůbec všecko to považuji za škodu ve
srovnání s oním nesmírně cenným poznáním Ježíše Krista, svého Pána. Pro něj jsem se toho všeho
zřekl a považuji to za bezcenný brak, abych mohl získat Krista." [Fil 3, 8].
Mé děti, neshromažďujte. Všechno zůstane tady a nikdy více toho nebude. Zpopelní to oheň.
Raději se modlete! Účastněte se mše svaté, která je největší modlitbou. Vyzpovídejte se ze svých
hříchů a přijměte Mě ve svatém přijímání do svého srdce. Tak Já budu vaším pokladem, který si
vezmete s sebou do nebe. Vaše srdce otevřete dokořán, přijměte mou milost. Dám vám hodnoty
vztahující se k věčnosti. Ale když je nepřijmete, nebudou k vašemu užitku.
Mé děti, dnešek je ještě váš. Moje slova můžete ještě dnes proměnit ve skutky. Ale může se stát,
že zítra se váš život ukončí. Když potom předstoupíte před mou soudnou stolici, budete chudí jako
žebráci.
Mé děti, přijměte mé Slovo. Vyživujte svou duši. Každý den čtěte evangelia, Písmo svaté Nového
Zákona. Jen tehdy, až je poznáte, čtěte Starý Zákon, který jsem nezrušil, ale naplnil. Čtěte má
poselství a proměňujte je v skutky, které jsou opakováním Písma svatého. Když to činíte,
nepřekvapí vás nečekaně, náhle se vyplňující události. Buďte bdělí! Vyproste si milost čistého
vidění a všechno prozkoumejte ve světle evangelia. Dnes je velmi mnoho falešných učení. Z
evangelií vyzdvihnou jedno slovo a to pak mylně vyloží. Je třeba číst celou část, nebo jen tak se dá
správně pochopit.
Moje drahé děti, pohlédněte na Mne a zalije vás Světlo. Vy, kteří Mě milujete, zprostředkujte mé
Světlo, vyzařujte mé milosti, vylévejte mou lásku na každé stvoření. Neboť jen láska je tím, co vás
drží při životě. Jen ta má smysl, jen pro ni dostáváte mou milost. Milujte Mě stále tak, že budete
činit, o co vás prosím. Následujte Mě na křížové cestě. Své každodenní malé kříže noste bez
reptání a bez vzpoury. Služte Mi v sebezapření ve svém bližním a ve všech těch, které před vás
postavím. Život je tak krátký. Řeknete-li na mou prosbu "ano", tedy hovoříte-li jazykem lásky,
přinesete s sebou stonásobnou úrodu.

Moje děti, zapojil jsem vás do svého obrovského vykupitelského díla. Skrze vás chci zachraňovat
duše až do konce časů. Proto vás potřebuji, abyste si získávali zásluhy a zachraňovali duše.
Moji maličcí, všechno tu zůstane. Život má smysl na zemi i v nebi. Přijďte i vy na mou vinici,
protože i s vámi mám věčný plán, abych vám mohl dát denár, který je věčným životem.
Moji maličcí, odevzdejte Mi své životy. Já každé zlo proměním v dobro. Já jsem Bůh a vše obrátím
pro vaši spásu. Jedině Já vás nejvíc miluji, i svůj život jsem dal za vás na kříži.
Věřte Mi, důvěřujte Mi. Vaše nedůvěra Mě bolí víc než všechny hříchy světa. Zaujměte svá místa,
která jsem vám určil od počátku, od vašeho početí. Tak budete šťastní a váš život získá smysl a cíl.
Nevadí Mi, je-li někdo vzdělaný, nebo jednoduchý, bohatý, nebo chudobný. Pro Mne je důležité jen
jedno: Zda je poslušný mého učení. Když to učiní, zformuji z něj svatého a v nebi na něj vyliji mou
slávu jako letní déšť.
Děti moje, v mé zemi nejsou hodnosti, tituly a bohatství. Tady jsou jen ctnosti: Kdo Mě následuje
tak, že vykonává mou vůli, ten bude v nebi největší. Vy buďte ve své duši malými dětmi.
Důvěřujte Mi, zcela se Mi svěřte. Pak bude ve vaší duši přebývat velká radost a štěstí. V ničem
nebudete mít nedostatek, neboť tomu, kdo patří Bohu, nechybí nic. Postačí mu sám Bůh. Takoví,
kteří ve své duši jsou dětmi důvěřující ve Mne, jsou v nebi největšími.
Přijměte toto učení a snažte se, abyste je proměnili v čin. Hledejte nejdříve Boží království a jeho
spravedlnost a vše ostatní vám bude přidáno. Můj Otec, se svou překypující láskou, se postará o
každé své dítě, které v Něj důvěřuje. Buďte takoví jako Maria, která slyšela a do svého srdce
uzavřela má slova. Ona si vybrala ten nejlepší podíl. A nikdy jej neztratila.
K tomu vám žehnám ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
Ježíš
Poselství Ježíše ze dne 1. května 2016.
Mária Julianna (Maďarsko), https://jezusuzenete.hu/

BRZY VÁS VEZMU DO KRÁLOVSTVÍ MÉHO OTCE

Moje drahé děti, mému srdci vyvolené!
Brzy vás vezmu do království mého Otce, kde budete zářit jako slunce. Nikdo nemá větší radost,
ani v nebi, ani na zemi, než ten, kdo vykoná Boží vůli a jejím prostřednictvím čeká na svého
drahého, milovaného Pána, který slíbil: "Vezmu vás s sebou do nebe, kde jsem vám připravil místo
a každou slzu setřu z vašich očí." Pravím vám, tyto duše, které čekají v připravenosti na Ženicha,
půjdou s Ním na svatbu.
Mé děti, pozorujte události! Proroctví se již naplňují. Připravte se. Čas se stále více krátí.
I vy budete muset zanedlouho stát před mou soudnou stolicí. To říkám těm, kdo žijí v hříchu.
Neboť vy, mé milé děti, které žijete ve svatosti života, se nemáte čeho bát. Vy jste se už očistily ve
svátosti pokání, když jste získaly rozhřešení. Musíte jen dávat pozor, abyste nepadly.

Neboť pozemské bytí je neustálý boj proti Satanovi, který zvláště pokouší svaté a modlící se lidi. I
když vás nedokáže strhnout do hříchu, tak se vměšuje, abyste neměli pokoj. Tehdy, mé děti, se
pomodlete modlitbu k svatému archandělu Michaelovi a "Pod ochranu tvou se utíkáme"... Proste
Ducha Svatého, aby vám dal milost čistého vidění a osvítil vaši mysl, abyste z každého boje, který
vedete proti Satanovi, vyšli vítězně.
Moje děti, vítězství nad ďáblem je vaším pokladem. Ten si odnesete s sebou a vaše zásluha v nebi
bude věčná. Neshromažďujte na zemi, na to nemarněte čas! Sbírejte poklady do nebe, které
navěky zůstanou vaše. Vaši vytrvalost, vaši svatost života, vám nikdo nemůže vzít. I když vás kvůli
Mně osočují, netrapte se tím. Kdo něco takového dělá, ten na sebe přivolává spravedlivý Boží
hněv. Já zaplatím každému podle jeho skutků. Vy zůstaňte za každé okolnosti věrni Mně, dokonce i
ve smrti. Vyznejte Mě před svými pronásledovateli. Když takto činíte, nemáte se čeho bát, neboť
vás vezmu do království mého Otce.
Moje děti, čas je krátký. Váš život uplyne jako myšlenka. Vytrvejte u Mě do konce smrti! Buďte
vytrvalí! Tak získáte milost dobré smrti, jejíž odměnou je věčný, šťastný život. Běda těm, kteří si
nevšímají mých slov. Hromadí hřích na hřích, bojí se, děsí se smrti, neboť cítí, že bude pro ně
věčným trestem. Odvraťte se od nich. Ale modlete se za ně, aby se obrátili a aby i oni byli spaseni.
Za vaše modlitby zachráním ještě mnoho duší. Vytrvejte v prosbách za hříšníky a v přinášení obětí
i tehdy, kdy navenek by se zdály marné. Já konám v hloubce duší. Mnoho duší se ke Mně obrátí v
okamžiku své smrti, přijme Mě za svého Boha a Spasitele. Důvěřujte Mi! Takovou modlitbu vždy
vyslyším.
K tomu vám žehnám ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
Ježíš
Poselství Ježíše ze dne 1. května 2016 v 15 hodin.
Mária Julianna (Maďarsko), https://jezusuzenete.hu/

MODLETE SE ZA MÉ SVATÉ KNĚZE

Když jsme se u mě doma modlili růženec Božího milosrdenství, Pán Ježíš mi řekl:
S touto modlitbou zachráníte svět. Za tuto modlitbu, která je určena pro vaši spásu, dám vše.
Uhasím žízeň, dám vám sebe samého jako pokrm a budu vaším společníkem na vaší pozemské
pouti. Vaše cesty a mysl osvítím v tomto tmavém údolí slz, které je bez Boha plné příšer,
nebezpečenství a vede do zatracení. Jen se Mnou, svým Vykupitelem, jste v bezpečí. Vždy se držte
daleko od každého hříchu, každého pokušení. Čiňte dobré skutky, chopte se každé příležitosti,
abyste bohatli v jejich konání, dokud trvá krátký čas získávání zásluh. Život je krátký. Tady a teď
musíte přinést hojnou úrodu, neboť jen tyto poklady si dokážete vzít do věčného života.
Ve věčném domově se ztotožníte se Mnou v té míře, v jaké jste projevili hrdinskou lásku, nebo
duševní a tělesné mučednictví a kolik lásky jste nesobecky a čistě darovali vašim bližním ve víře,
neboť vaše rodiny jsou v první řadě ti, jimiž jsem vás obdaroval, abyste tvořili jedno společenství
ve Mně a se Mnou. Milujte Mě spolu jedním srdcem, neboť jste mým prostřednictvím jedno v
přijímání svaté eucharistie, a proto tvoříte jednu rodinu.
Moji maličcí, jste jeden druhému bratry, protože na vás září má Krev. Moje vykupitelská Krev vás
vysvobodila z pout, z řetězů vašich hříchů. Moje Krev září na vašem čele. Můj Otec Mě na vás vidí,
proto vás přijme za své děti. Vše, co se děje s vámi, se děje skrze Mne a pro Mne. Kvůli Mně vám
můj Otec daruje všechno dobro. Moje přímluva u Něho za vás je vaším největším pokladem. Proto

mé děti, držte ve velké úctě mši svatou, kdy vstupuji do vašich srdcí. Připravte si své duše s
horoucí láskou v pokání, a když je to zapotřebí, ve svaté zpovědi. Neboť přijímáte největší poklad,
samotného Boha, do příbytku své duše.
Mé děti, modlete se za moje svaté kněze, neboť jediný svatý kněz dokáže učinit celé město
svatým. Má církev a svět má největší nouzi o svaté kněze. Pro kněze je nejdůležitější modlitba,
kterou se za něj modlíte. Tu nic nenahradí, i když je nutné obětování utrpení, oběť a sebezapření,
sjednocené s věčnými zásluhami mých mučivých utrpení.
Mé děti, znovu vám říkám, modlete se za mé svaté kněze, neboť můj protivník je stokrát víc
pokouší než jediného laika. Ještě před tím, než byste je kritizovali kvůli špatným činům, myslete na
to, že pro mého protivníka jsou velkými rybami, které chce chytit, protože ví, že když velitel padne
v boji, tak strhne celé vojsko s sebou.
Proto vám říkám, vidíte-li na nich chyby a hříchy, modlete se za ně. Každá modlitba, kterou se za
moje kněze modlíte, je obvazování mých bolestných, krvácejících ran, setřením mých krvavých slz.
Mým kněžím věřím nejvíc, když jim získám sebe samého v učení, ve mši svaté, v proměňování a
přijímání. Proto oni stojí u Mě nejblíže, neboť jsem jim tolik věřil, že jsem je povolal k tomuto
svatému poslání.
Ačkoli jsem věděl předem, který z nich bude svatý a který Mě zradí, potřebuji dělníky, kteří budou
žnout a posbírají úrodu, kteří ji shromáždí do stodol a zničí plevy ve svátosti pokání, aby zachránili
duše od věčného zatracení. Moji kněží budou muset vydat počet o všem, neboť dostali nejvíc
talentů. Vy, kteří stojíte blízko nich a jste jejich spolupracovníci, pozvedněte je k svatosti života
tím, že jim vzdáte úctu, která jim patří, a budete s nimi hovořit jen o svatých věcech. Tím jim
pomůžete, aby se stali svatými. Každý můj věřící, který tak činí, má v mém království podíl ve velké
zásluze, neboť nejúčinnějším nástrojem v záchraně duší je to, když někdo vymodlí svatého kněze
pro církev a pro věřící.
Přijměte mé ze srdce vycházející a posilňující požehnání, ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
Váš Ježíš
Poselství Ježíše ze dne 3. května 2016.
Mária Julianna (Maďarsko), https://jezusuzenete.hu/

CENA ZA VAŠE VYKOUPENÍ BYLA VELKÁ.

Moje drahé děti,
teď s vámi mluvím z kříže. Cena za vaše vykoupení byla velká. Žijte proto úctyhodným způsobem
vzhledem k poslání, k němuž jsem vás všechny pozval. S každičkým člověkem mám věčný plán již
od jeho početí.
Moje děti, úzkou cestičku, kterou jsem pro vás vyvolil, najdete jen tak, že budete se Mnou
v neustálém spojení, s vaším vykupitelským Bohem. Budete-li se neustále modlit, svěříte se mé
starostlivé lásce. Budete-li Mě mít stále na zřeteli, vykonáte, co jsem vám přikázal. Tak budu vždy
s vámi a dám vám poznat svou Boží vůli. Tehdy pocítíte, že jste na svém místě, že jdete po
správné cestě. Budete tedy vědět, že brána mého království je před vámi otevřená a ze země
přijdete rovnou do nebe. Mimo to není větší štěstí a duševní pokoj.

Mé děti, snažte se takto žít, neboť pak na vás čeká věčná radost v slávě mého Otce. K tomu vám
žehnám láskou, vylévající se z mého srdce, ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
Ježíš
Poselství Ježíše ze dne 5. května 2016.
Mária Julianna (Maďarsko), https://jezusuzenete.hu/

MÉ DĚTI, OBRAŤTE SE, DOKUD JEŠTĚ ŽIJETE TADY, NA TOMTO SVĚTĚ

Mé drahé děti,
už k vám nebudu dlouho mluvit. Proroctví se naplní. Žijte v neustálé připravenosti! Žijte připraveni
na smrt. Čas se krátí, čas milosti uplyne. Přijde hněv mé spravedlnosti a padne na toto do hříchu
pokleslé lidstvo. Neexistují náhody. To množství přírodních katastrof znamená, že svět je už v
soudu. Každému zaplatím podle jeho skutků.
Mé děti, obraťte se, dokud ještě žijete tady, na tomto světě. Až umřete, pak už se nedokážete
změnit. Budete schopni se obrátit, jen dokud žijete v tomto pozemském těle.
Moji maličcí, teď si myslíte, že už jste to četli. Proč se tolikrát opakuji? Řeknu vám to: Protože
mnozí z vás se ještě neobrátili. Chci vás všechny zachránit. Vy si ale myslíte, že máte ještě čas. Už
není čas, věřte Mi. Napravte se, obraťte se! I vás strhne náhlé nebezpečí, jako ty, kteří se stali
oběťmi požáru, záplav nebo zemětřesení. Ani vy nejste lepší než oni a když se neobrátíte, i vy tak
pochodíte. Za okamžik se ocitnete v pekelném ohni a tam bude pláč a skřípění zubů navěky věků.
Odtamtud se nikdo nikdy nemůže vysvobodit. Čas získávání zásluh je zde na zemi, dokud žijete v
tomto těle. Využijte jej! Obraťte se, dokud ještě není pozdě! Modlete se za vaše společníky žijící v
hříchu!
Velmi účinná je vroucí prosba spravedlivého člověka. Vyznávejte tedy jeden druhému své hříchy a
modlete se druh za druha, abyste byli uzdraveni. Taková modlitba zmůže mnoho.
Eliáš byl člověk, který trpěl podobně jako vy a modlil se vroucně, aby nepršelo, a nepršelo na zemi
tři roky a šest měsíců. A pak se zase modlil, aby nebe dalo déšť, a země vydala svou úrodu.
[Jak 5, 16-18].
Účinnost modlitby je důvěrou, kterou máte ke Mně, že vás vyslyším, když o něco prosíte podle mé
vůle. A když víte, že vás poslouchám, ať už prosíte o cokoli, víte i to, že dostanete, oč jste Mne
prosili. Když někdo vidí, že jeho bratr páchá hřích, jenž nevede k smrti, ať prosí a Bůh mu dá život
– totiž těm, kteří páchají hřích, nevedoucí k smrti [Jan 5, 14-16].
Žehnám vám láskou, vylévající se z mého srdce ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
Ježíš

Poselství Ježíše ze dne 8. května 2016.
Mária Julianna (Maďarsko), https://jezusuzenete.hu/

KDO MĚ NÁSLEDUJE, NEMŮŽE SE VYHNOUT UTRPENÍ

Moje drahé děti,
žijte v neustálé připravenosti. Pronásledování je již na prahu. Žijte ve vzájemné lásce a snášejte
navzájem slabosti a chyby druhého. Čas uplyne, váš život je krátký, doba získávání zásluh rychle
skončí. Všichni budete stát před mou soudnou stolicí.
Žehnám vám svým srdcem překypujícím láskou ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.

Následuje soukromé poselství nastávajícímu knězi.
Mé drahé dítě,
žiji v tvém srdci jako v nádherném, úžasném, zářivém paláci, ve kterém se cítím velmi dobře. Miluji
tvou čistotu, tvou skromnost, pokoru, ale nejvíce tvou horoucí lásku ke Mně. Oko nevidělo, ucho
neslyšelo, lidské srdce nedokáže pochopit, co jsem pro tebe od věčnosti připravil a nyní je mé
srdce velmi šťastné a velice se raduje, neboť se chystá naplnit vše, co jsem pro tebe zamýšlel.
Dítě moje, čas je krátký, využij každou minutu, zachraňuj duše modlitbou, láskou, dobrým
příkladem a hlásáním evangelia. Mluv o Mně, o svém vykupitelském Bohu, tak často jak jen budeš
mít příležitost a přitahuj ke Mně duše svou nezištnou, čistou láskou k bližnímu, neboť v tom
spočívá má veliká radost.
Drahé moje dítě, zůstaň vždy čistý jako batole. Odevzdej se Mi úplně ve všem. Důvěřuj Mi, neboť
v míře tvé důvěry dostaneš mé milosti. Zanedlouho dosvědčíš mou přítomnost a ztotožněný se
Mnou budeš opakovat moje slova: "Toto je mé tělo, které se za vás vydává, toto je má
krev, která se vylévá za mnohé."
Tato slova pro tebe znamenají, že i ty se musíš se Mnou ztotožnit, musíš přijmout účast na mém
utrpení a musíš se stát obětí pro Mne a pro záchranu duší. Kdo Mě následuje, nemůže se utrpení
vyhnout. Zřeknout se sebe znamená každý den nést svůj kříž. Jen ti, kteří Mě následují, mohou v
nebi získat největší radost a mohou se podílet na mé slávě v tom stupni, v jakém si vybrali svůj díl
v mém obětování a utrpení.
Duševní mučednictví je mnohonásobně větším utrpením než tělesné. Vyžaduje vytrvalost a věrnost
až do konce, který přinese milost dobré smrti. Už teď se modli za tyto dary pro sebe samého.
Musíš Mě vyznat až k smrti přede všemi, kteří se Mi posmívají, pochybují, a kteří padli do
zoufalství. Svou skálopevnou vírou přitáhneš ke Mně nejvíce duší.
Dítě moje, charakter kněze určuje jeho osobnost. Když stojí na skálopevné víře, nekolísá a nechce
vyhovět lidem, ale pouze Bohu, potom je svatým už zde na zemi. Ale běda těm, kteří kolísají na
obě strany. Nemůžete sloužit dvěma pánům, neboť buď jednoho uctíváte, dodržujete jeho zákony
a druhým opovrhujete.
Dítě moje, hned po vysvěcení knězem mluv o zúčtování, o soudu, zatracení a především o konání
pokání a hlásej, že Bůh odpouští jen hříchy, jichž litujete. Neboť kdo svých hříchů nelituje, ten je

zatvrzelý, takže v hříchu zůstane. Takovému Bůh nedokáže odpustit, neboť musí držet v úctě
svobodnou vůli člověka. Bůh si nenechá ze sebe tropit posměch, Bůh je skutečně milosrdný a
člověku dá čas i příležitost, aby vstoupil do sebe a vyzpovídal se. Když se ale člověk nechopí těchto
milostí, tak na něho čeká ještě větší soud.
Mé dítě, povolal jsem tě k velkému úkolu. Tvá zodpovědnost je obrovská. Co teď říkám, nedělám
proto, abych tě vyděsil, ale proto, že vždy říkám pravdu. Před mou soudnou stolicí čeká
nejpřísnější soud na moje kněze a řeholníky, protože jste dostali nejvíc. I v evangeliu jsem učil, že
každý vydá zúčtování o talentech, které dostal.
Kněz má především sloužit Bohu. Zamysli se nad tím, koho jsem vyvolil za své apoštoly.
Negramotné, manuálně pracující dělníky, prosté lidi. Kdo byl mým pěstounem na této zemi?
Jednoduchý, ale moudrý, rukama pracující dělník. A co říká Písmo svaté a jaká je skutečnost? Bůh
povolává ty, kteří se zdají být ničím, aby si milost, kterou dostanou, nepřipisovali sobě. I ty, mé
drahé dítě, a ostatní, všichni lidé přede Mnou, jste nic, jen popel a prach, neboť vše je mou
milostí.
Vy sami jste nic, ale spolu se Mnou budete moci vše. Já jsem s vámi každý den, až do konce světa.
Beze Mne nedokážete učinit nic. Tyto dva poslední výroky si dobře zapamatuj a na celý život vryj
do svého srdce. Volej Mě, a Já budu vždy vedle tebe. Pros Mě, abych pracoval a konal skrze tebe.
Potom každá tvá věc bude mít úspěch. Zformuji tě mým svatým knězem a budeš zachraňovat
zástupy duší pro věčný život.
Můj malý synáčku, i tebe posílám jako své apoštoly: Žatvy je mnoho, ale dělníků je málo. Posílám
tě jako ovci mezi vlky, neboť vpravdě se během své cesty životem setkáš s mnoha vlky. Ale nikdy
se neboj, Já jsem s tebou. Ochráním tě a spolu se Mnou budeš plnit můj věčný, pro tebe určený,
svatý plán. K tomu ti žehnám, mé drahé dítě, svým láskou překypujícím srdcem ve jménu Otce i
Syna i Ducha Svatého.
Ježíš

K posilnění z Písma svatého:
Ef 5,16-17
16: Dobře využívejte tohoto času, protože žijeme ve zlých dobách.
17: Nechovejte se tedy nerozumně, ale mějte na mysli, jaká je vůle Páně.

Poselství Ježíše ze dne 15. května 2016.
Mária Julianna (Maďarsko), https://jezusuzenete.hu/

MÉ DĚTI, VOLÁM VÁS NA KŘÍŽOVOU CESTU
Moje drahé děti,
jsou Letnice, svátek vylití Ducha Svatého. Od doby před 2000 lety, kdy jsem vám poslal Ducha
Svatého, můžete Ho prosit každý den, každou hodinu, každou minutu, neboť On je tu mezi vámi,
vznáší se nad vámi, a kdo Ho prosí, na toho sestoupí. Tento Boží dar je nadmíru velkou milostí. Dá
vám čisté vidění, moudrost, nauku, bezpečí a dobrou radu, abyste šli správným směrem a našli
úzkou cestičku, která vede k věčnému životu.

Moji maličcí, každý den proste Ducha Svatého. Když se probudíte, obraťte se k Duchu Svatému,
přivolejte Ho k sobě, aby vás celý den vedl. Povede vaši mysl, abyste rozpoznali a učinili jeho vůli.
Neboť na cestě spásy se dostanete kupředu, jen když vždy hledáte a konáte mou vůli, kterou je
pokoj, láska, dobré skutky, utrpení, trpělivé snášení křížů, jejich přijetí a skrze ně budou
zachráněny mnohé duší.
Mé děti, volám vás k mému následování, na křížovou cestu. Volám vás, abyste byly poslušné mé
vůli! Odolávejte zlému a nedávejte se do řeči s pokušitelem. Žijte čistě, svatě a vždy následujte
hlas Ducha Svatého. Odolávejte tužbám těla, které vás uvrhnou do zkázy.
Moje drahé děti, takto se připravte na věčný život. Pozemské bytí jste dostali k tomu, abyste si
získali dokonalý, šťastný a věčný život. Tento život je krátký. Na zemi a i v nebi najdete štěstí
jedině v Bohu. Bez Boha není radosti, je jen zklamání a podvod. Proto mé děti, milujte Mě a ve
Mně jeden druhého. Milujte Mě tak, že dodržíte mé zákony. Nebe je jen jedno, ale to nehledejte na
zemi. Nechtějte tu uskutečnit své sny, neboť se jen zklamete. Mějte jen jednu touhu – abyste
získali věčnou radost. Toho dokážete dosáhnout, odevzdáte-li život Mně. Následujte vnuknutí
Ducha Svatého, jenž vás naučí všemu, co jsem hlásal a přikázal, když jsem žil na zemi.
Moji maličcí, hledejte nejdřív království Boží a jeho spravedlnost, a vše ostatní vám bude přidáno.
Netrapte se! Soustřeďte svou pozornost na nebeské věci, a ty pozemské nechť vás nepřitahují.
Vězte, že jste jen poutníky v tomto světě a váš domov není tady, ale v nebi. Snažte si získat to, co
můj Otec od věčnosti připravil těm, kdo Ho milují.
K tomu vám žehnám svým srdcem přetékajícím láskou ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
Ježíš
Poselství Ježíše ze dne 21. května 2016.
Mária Julianna (Maďarsko), https://jezusuzenete.hu/

KDYŽ DÁTE SVŮJ ŽIVOT ZA MNE, VSTOUPÍTE PŘÍMO DO NEBE

Moje drahé děti,
čas je krátký, připravte se. Čeká na vás velmi smutná budoucnost. Zanedlouho budou prolévat vaši
krev. Celá tato událost s migranty je přípravou k mohutnému pronásledování křesťanů. Děje se to
proto, aby vás přinutili přestoupit na islámskou víru, nebo aby vás zabili. Buďte Mi věrni až k smrti,
neboť jen tehdy můžete vejít do nebe! Nebojte se těch, kteří zabíjejí tělo, ale duši nemohou
uškodit. Důvěřujte Mi! Dám vám takovou výřečnost, že ani vaši pronásledovatelé vám nedokážou
odporovat.
Mé děti, čeká vás smutná budoucnost, ale buďte šťastné, protože skrze smrt vstoupíte jako
bránou do mé slávy. Důvěřujte Mi, neboť když dáte svůj život za Mne, vstoupíte přímo do nebe
jako svatí. Milujte Mě tak, jako jsem Já miloval vás, když jsem za vás na kříži položil život, a to za
cenu strašných utrpení.
Už teď proste pro sebe velkou, jedinečnou milost, abych svým láskou hořícím srdcem zapálil
plamen ve vašem srdíčku, abyste Mě tak milovali, jako Já jsem miloval vás. Ve svém srdci budete

cítit tak silnou touhu, abyste Mě co nejdřív uviděli a přišli ke Mně. Tak vaše mučednictví bude
sladké a lehké, neboť budete toužit po tom, abyste svůj život dali za Mne a svou krev pro Mne
prolili.
Tato milost, kterou ode Mne dostanete, převyšuje každé lidské chápání, neboť je to nekonečná
láska Boha, kterou do vás vlije, abyste znovu milovali svého Vykupitele, jako On miloval vás, když
na kříži za vás proléval svou krev.
Moje děti, nikdo nemá větší lásku než ten, kdo svůj život dá za Boha a za své spolubližní. Přišel
čas, aby se to všechno stalo. Připravte se, využijte každou minutu, vytvořte každou příležitost k
nalezení úkrytů, neboť brzy tam budete přinuceni vejít. Nedávejte perly sviním, mluvte o nich jen s
těmi, u nichž jste se ujistili, že jsou hodnověrní křesťané, kteří proroctví vyslechnou a přijmou.
Nikdy se netrapte! Já jsem všemohoucí. Tak jako před 2000 roky jsem rozmnožil chléb a ryby, i
teď je v mé moci se o vás postarat, což také učiním.
Moji drazí maličcí, žijte jeden s druhým v lásce a pokoji tak, jako by to bylo vaším posledním
setkáním, protože nevíte den ani hodinu. Pronásledování na vás udeří náhle. Zlé věci se vždy
plánují předem a jsou prováděny nečekaně. Ale vy, kteří čtete má varování, nechodíte ve tmě jako
slepí, ale připravujete se, neboť vás vede moudrost Ducha Svatého.
Nyní k vám promluvím o svátosti manželství:
Dokonalost svátosti manželství spočívá v tom, že Mě obě strany pustí do svého nitra. Já jsem v
jejich životě nejvýše a úplně vpředu. Milují Mě a prosí, abych je vedl ve svatosti života co nejvýš,
aby splnili můj věčný, svatý plán. Takové manželství je svátostný trojúhelník, v němž jsem nejvýš
Já, a také Já držím spolu manžela a manželku a jejich děti a spojuji je v jedno, aby tvořili svatou
jednotu, jako Trojičný Bůh, Otec, Syn a Duch Svatý, podle Něhož jsem modeloval rodinu.
I svatá rodina stála na těchto základech. Nejvýše stál Otec a Duch Svatý, od Něhož pocházím.
Já jsem se stal dítětem, které na sebe vzalo tělo. Jako Bohočlověk jsem žil v této rodině, držel
jsem ji pospolu a v jednotu jsem přetvořil Marii a Josefa, kteří se kvůli Mně sjednotili, aby Mi
zabezpečili rodinné zázemí a k mé službě obětovali svůj život.
To požaduji i od dnešních rodin, aby Mi ve svých dětech sloužili a kvůli Mně nesli břímě jeden
druhého jako kříž a kvůli Mně snášeli těžkou povahu druhého, a svým dětem, spolu s jejich
výchovou, zabezpečili rodinné zázemí. Aby děti vyrůstaly v šťastné rodičovské lásce, neboť
největším darem a štěstím pro každé dítě je, když jejich rodiče žijí ve vzájemné lásce a své děti
milují. To se nedá nahradit ani programy, hračkami a vůbec ničím. Láska je největším pokladem,
na nějž je třeba dávat pozor jako na táborový oheň, aby nikdy nevyhasl, vždy zahříval a aby se
u něj cítili dobře ti, kteří kolem něho sedí.
Mé drahé děti, střežte si má slova jako poklady! Vzdávejte díku Bohu a velebte Ho za každou
milost a budete požehnaní na zemi a potom navěky i v nebi.
K tomu vám žehnám ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
Ježíš

Posilnění z Písma svatého:
"Magnifikat" Lk 1, 45: Blahoslavená, která uvěřila, že se splní to, co jí bylo pověděno od Pána.
Skt 8, 1-2

1: Šavel to úplně schvaloval, že ho zabili. Tehdy se strhlo veliké pronásledování církevní obce
Jeruzalémě. Všichni, kromě apoštolů, se rozprchli po judském a samařském kraji.

v

2: Štěpána pochovali zbožní muži a velmi nad ním naříkali.

Poselství Ježíše ze dne 24. května 2016.
Mária Julianna (Maďarsko), https://jezusuzenete.hu/

NA ZEMI ŽIJTE JEN JAKO POUTNÍCI, NEBOŤ ZDE NEMÁTE TRVALÝ DOMOV
Mé drahé děti, maličcí, milí mému srdci,
vyvolil jsem si vás ještě před tím, než jste byli počati, abyste patřili ke svaté univerzální katolické
církvi, která byla založena mým prostřednictvím. Já jsem vás k sobě přitahoval, abyste jedli mé
Tělo a pili mou Krev, aby ve vás byl život. Všechno je má milost, ale tady na zemi je jen začátek. V
nebi pak okusíte moji svatou vůli, proč jsem vás stvořil a k čemu jsem vás povolal.
Tady na zemi žijte jen jako poutníci, neboť zde nemáte trvalý domov, všechno je třeba tady
zanechat, ale důvěřujte Mi, Já se o vás postarám. V nebi je váš domov, jejž můj Otec stvořil na
věky věků pro ty, kdo Ho milují. To je podmínkou, abyste vešli do nebe. Milovat Boha znamená, že
budete jednat podle jeho zákonů. Oko nevidělo, ucho neslyšelo a lidské srdce není schopné
pochopit lásku, štěstí, pokoj a dobrotu, které v nebi obklopují spasené duše. Vše, co jsem
vyjmenoval, tyto zázraky, pramení v prvé řadě z Boha a také ze spasených duší, které z milosti
Boží převezmou nekonečnou Boží svatost a vyzařují ji dál.
Mé děti, nechť je vaší touhou právě jen toto. Žádnou oběť nepokládejte za velkou, žádnou práci,
která napomáhá k vaší spáse a spáse jiných duší, za těžkou. Vy všichni, kteří jste pokřtěni a
náležíte k Apoštolské církvi, tvoříte mé královské kněžstvo. Vy všichni musíte stejně hlásat Slovo
svým životním příkladem, slovy a skutky. Otec rodiny je stejně takovým členem královského
kněžství, když ve své rodině učí své děti, nebo ve svém zaměstnání svou svatostí života a svými
slovy formuje své kolegy.
Jsou ale malá semínka, která jsem povolal k zvláštní životní podobě a službě, která jsou moje
vlastní, jež jsem si vyhradil pro sebe, aby patřily jen Mně. Odebral jsem jim světské úlohy, aby jen
Mně zasvětily celý svůj život. Oni jsou sloužící kněžstvo a řeholníci. Oni jsou mým jedinečným
vlastnictvím. Proto na ně pohlížejte, moji maličcí, jako na svaté, kteří chodí mezi vámi. Někdy
připustím, aby se občas dopustili drobných pádů, ale jen proto, aby se nestali domýšlivými. Vám,
kdo žijete ve světě, jsem řekl: "Kdo dá napít i jen číši studené vody jednomu z těchto maličkých,
protože je to učedník, skutečně, říkám: nepřijde o svou odměnu" [Mt 10, 42].
Děti, vašimi modlitbami a všemi svými schopnostmi musíte podporovat mé vyvolené, protože vám
dávají to největší – eucharistii a svatou mši, která je největší modlitbou. Proto si jich važte a
modlete se za ně, aby byli opravdově svatí a ve všem vyhověli mým požadavkům. Modlete se za
mou církev! Zvlášť teď, kdy se Satan zahnízdil v mém vyvoleném vojsku a v jednotlivcích, kteří
spolupracují s mým protivníkem, kteří na mou církev vrhají velmi špatné světlo a v důvěřujících ve
Mne vzbuzují pohoršení. Takoví se z mé církve brzy vytratí, neboť jsou to zrádci jako Jidáš a jejich
vlastní doma je budou obviňovat jinak než světské lidi. To je zvláštní, mimořádná milost, aby činili
pokání a neztratili se.
Modlete se za tyto lidi, aby se na nich vyplnil můj věčný plán. Mou vůlí je, aby se vrátili zpět k
svatosti života, protože mám v úctě jejich svobodnou vůli. Když se nebudou chtít obrátit, tak od

nich očistím svou církev, která je svatá, jejíž hlavou jsem Já a kterou brány pekla nemohou
přemoci.
Mé drahé děti, Já jsem nekonečně milosrdný a svatý, ale stejně tak hluboká a dokonalá je i má
spravedlnost. Pro hříšníky je strašné dostat se do rukou živého Boha! Má trpělivost je konečná,
není nekonečná. Všem hříšníkům dám milost a čas, aby se obrátili. Ale když mé dary ponechají bez
odpovědi, zanechám je sobě samým a předám je mému protivníku, jemuž slouží.
Děti moje, peklo je hrozné! Vyprávěl jsem vám v evangeliu o lakomém hospodáři, který se tam
dostal. Dal jsem mu příležitost, aby projevil milosrdenství žebráku Lazarovi, který seděl u jeho
dveří. Protože to ale neučinil, čas obou uplynul. Lazara, který bez reptání nesl svůj těžký osud,
jsem obdaroval věčnou odměnou. Lakomého boháče, jenž vytrval v tvrdosti svého srdce, jsem
potrestal věčným trestem [Lk 16, 19-23].
Mé děti, poučte se z tohoto příkladu. Je to evangelium, je to hodnověrné Písmo svaté. Všichni,
dokud žijete tady na zemi, si zvolte dodržování mých Zákonů, neboť pravím vám, že budete
souzeni dvousečným mečem vycházejícím z mých úst – mým Slovem. Slovo, když je proměníte v
skutky, vám dá věčný život, neboť mé Slovo je duší a životem. Ale věčnou smrt si zvolí a přivolají
na sebe všichni, kdo se vzpírají mému učení, mému Slovu, neboť nad sebou vynášejí rozsudek.
Moji maličcí, má slova jsou jasná a srozumitelná. Nenechejte se svést světem a Satanem. Přijměte
mé učení a žijte podle něho. Váš čas rychle uplyne. Život na zemi je krátký. Dostali jste jej k tomu,
abyste si svatostí svého života zasloužili věčný život.
K tomu vám žehnám, mé drahé děti, svým srdcem překypujícím láskou, ve jménu Otce i Syna i
Ducha svatého. Amen.
Ježíš

K posilnění z Písma svatého:
Mk 9, 33-34
33: Potom přišli do Kafarnaa, a když byl v domě, zeptal se jich: "O čem jste cestou rozmlouvali?"
34: Oni mlčeli, protože na cestě mezi sebou rozmlouvali, kdo je největší.

Poselství Ježíše ze dne 29. května 2016.
Mária Julianna (Maďarsko), https://jezusuzenete.hu/

NEDOKÁŽETE POCHOPIT, JAKOU OBROVSKOU MILOSTÍ JE SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ

Moje drahé děti,
Dnes je den Pána, svátek mého vzácného svatého Těla a Krve. Vzdejte díky za tento svátek a za
to, že jsem zůstal mezi vámi v nejsvětější oltářní svátosti. Nedokážete pochopit, jakou obrovskou
milostí je svaté přijímání, když Mě přijímáte do svého srdce s čistou duší. Otevřete své srdce, úplně
Mi odevzdejte svůj život a potom do vás vliji příval milostí. Stanete se neoddělitelné jedno se
Mnou, vaším vykupitelským Bohem. Je to podobné tomu, jako když se kapka vody ponoří do
oceánu.

Moji maličcí, žijte tak abyste spolu se svatým Pavlem mohli říct: "Žiji ovšem, ale to už nejsem já,

nýbrž ve mně žije Kristus. Ale tento život v těle žiji ve víře v Božího Syna, protože on ke mně pojal
lásku a za mne se obětoval" [Gal 2, 20].
Moje děti, nechejte Mne vás přetvořit. Vezmu na sebe vaše hříchy, vaše hříšné zvyky a stupeň po
stupni vás zformuji svatými. Nevažte se tady na zemi k ničemu a k nikomu, jen k dodržování mých
zákonů. Žijete-li čistou lásku a činíte mnoho dobrého, budou to vaše poklady v nebi; všechno
ostatní zůstane tady. Zbožňujte a milujte Boha nade všechno, avšak spolubližního tak, jak jsem
vám dal k tomu příklad.
Moje děti, když vstoupíte do nebe, budu se nejvíc těšit z toho, že jste má poselství proměnili v
skutky, které jsou v souladu s Písmem svatým.
Moji maličcí, neztrácejte čas! Žijte v neustálé připravenosti. Na sebe zapomínejte, žijte pro druhé!
Nasyťte se Mnou. Přistupujte často k svátostem a modlete se neustále. Každý dobrý skutek je
modlitbou. Když o Mně mluvíte a učíte jiné, i to je modlitbou. Já mluvím a konám skrze vás. Před
mou soudnou stolicí Mi vydáte počet z každé minuty. Čas jste dostali k tomu, abyste se posvětili a
abyste i jiné vedli ke Mně. Plnění toho, k čemu jste byli stvořeni, je přede Mnou to největší.
Vychovávejte své děti v moudrosti lásky. Předávejte jim Mnou do vás vloženou víru. Učte
je v duchu svatého evangelia. Tím jim odevzdáte největší poklad, který jim zůstane navěky.
Nesbírejte! Ponechejte si dostatečný čas k modlitbě, na láskyplný rozhovor se Mnou. Vytvořte v
sobě ticho, abyste postřehli můj hlas, abych vás vedl a abych vám dal milost čistého vidění. Když
budete takto jednat, vyhnete se Satanově pasti a ze země půjdete přímo do nebe.
Moji maličcí, v nebi na vás čeká nádherná krajina, kterou můj Otec připravil pro ty, kdo Ho milují.
Milujte Boha nade všechno, avšak své spolubližní jako sebe samé. Pro Boha přijímejte sebezapření
a oběti. Boží záležitost, záchrana duší, ať je pro vás vždy tím nejdůležitějším. Jen po ní ať
následuje všechno ostatní.
Mé děti, čas je krátký, proroctví se naplňují. Budete-li žít v neustálé připravenosti, nemáte se čeho
bát. K tomu vám žehnám ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
Ježíš
Poselství Ježíše ze dne 7. června 2016.
Mária Julianna (Maďarsko), https://jezusuzenete.hu/

MOJI MALIČCÍ, RADUJTE SE, ŽE PATŘÍTE MNĚ!

Moje drahé děti,
hodina nadešla. Už žijete v čase, kdy se má slova vyplní. Přichystejte se! Velmi náhle na vás udeří
velké a krvavé pronásledování křesťanů. Jako úder blesku z jasného nebe. Tak náhle.
Moji maličcí, nebuďte překvapeni těmito palčivými bolestmi, jimiž budete muset projít. Počínaje
mými apoštoly všichni moji následovníci byli pronásledováni. To proto, že se mé učení liší od ducha
světa. Já jsem konal činy lásky a ohlašoval lásku, ale ve světě se uplatňuje nenávist.

Moji maličcí, radujte se, že patříte Mně! Vyvolil jsem si vás, že pokud budete dodržovat mé
Zákony, stanete se mými následovníky, abyste získali nebe, které vám bylo přichystáno od
věčnosti.
Moje děti, radujte se a plesejte, když se vám vysmívají, nenávidí vás a pronásledují vás kvůli
mému jménu. V nebi budete mít velkou odměnu. Kdybyste Mě nenásledovali, tak by vás
nepronásledovali. To dokazuje, že kráčíte po dobré cestě.
Mé děti, setrvejte vedle Mne až do smrti. Buďte Mi věrni i za cenu prolití své krve. Pravím vám, v
nebi nebude šťastnější spasená duše, než jste vy. Tady na zemi nelpěte k nikomu a k ničemu,
jedině k dodržování mých Zákonů! Tak potom i o vás bude říkat můj Otec to, co o Mně: Tito jsou
mými milovanými dětmi, v nichž mám zalíbení.
Moji maličcí, přichystejte se. Brzy předstoupíte před mé svaté Světlo. Tehdy i vám řeknu toto:
Dobře, můj věrný služebníku, vstup do radosti svého Pána!
Mé děti, přichystejte se, hodina je už tady. Už k vám nebudu dlouho mluvit. Všechno jsem vám
oznámil. Má poselství proměňte v skutky a nemáte se čeho bát. Čeká vás úžasný, radostiplný,
dokonalý, věčný život v nebi.
K tomu vám žehnám mým srdcem pronikající, všechno převyšující, posilňující a objímající láskou ve
jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
Ježíš

Poselství Ježíše ze dne 7. června 2016 odpoledne.
Mária Julianna (Maďarsko), https://jezusuzenete.hu/

BERTE JAKO VELKOU MILOST, ŽE VÁS UČÍM, ŽE K VÁM MLUVÍM

Moje drahé děti,
berte jako velkou výsadu, že jsem ještě mezi vámi v oltářní svátosti! Berte jako velkou milost, že
vstupuji do vašeho srdce, neboť pravím vám: Můj nepřítel vás chce o Mne připravit. Plán k tomu,
jak vás o Mne obrat, je už připraven. Na stole bude sice chléb a víno, ale nebude proměněno na
mé Tělo a Krev, ale jen – jako u protestantů – se sníží jen na symbol. To je obrovský pád: Ze
svátosti jen na všední věc, z milosti na náboženský zvyk.
Moje děti, modlete se, aby v podzemní církvi, jež se teď v skrytu vytváří, byli vždy moji, svatý život
žijící kněží, kteří i za cenu riskování svého života představí nejsvětější oběť, mši svatou, kdy vás
budou živit mým skutečným Tělem a mou skutečnou Krví.
Moji maličcí, můj nepřítel má v plánu velké, krvavé pronásledování křesťanů. Všechno už připravil.
Propukne náhle a mnoho lidí se stane jeho oběťmi. Vše se rozhodne v nebi, protože stát se může
jen to, co dovolím. Mám také děti, které jsem od věčnosti určil za mučedníky a jsou i takoví, které
ještě udržím na své vinici, neboť potřebuji jejich práci.
Moji maličcí, proste jen o to, abyste beze zbytku splnili můj svatý věčný plán pro vás. Vždy vám
dám do srdce svatou touhu, abyste poznali, že plníte mou svatou vůli. Když cítíte svatou touhu po

svatém přijímání, Já vytvořím příležitost k tomu, abych vstoupil do vašeho srdce. Cítíte-li svatou
touhu po tom, abyste šli do kostela, nebo abyste o Mně vyprávěli jinému člověku pro jeho
obrácení, tuto touhu vám dávám vnuknutím. Před tím, než moji mučedníci za Mne dají život, dám
jim do srdce silnou touhu, aby se tak stalo a oni Mě pak uvidí ze Světla do Světla.
Moji drazí maličcí, smrti se nebojte, ta chodí spolu s pozemským životem, od ní nemůže utéci ani
jeden žijící. Svůj čas si předem dobře promyslete. Nehoňte za požitky tohoto světa, ale soustřeďte
se jen na trvalé věci, neboť vše zůstane tady. Jen tady dokážete získat spásu své duše a jen tady
můžete jiné duše zachránit. Na soud nesete jen vaše skutky a Mě, jako jedinečný a drahocenný
poklad můžete nést s sebou na protilehlý břeh. Já totiž, kterého přijmete do svého srdce, jsem
Věčný a Všemohoucí.
Každé svaté přijímání je počátkem nebe, jeden schod do štěstí věčného života a s každým svatým
přijímáním budete více schopni k rozhovoru se Mnou ve věčnosti. Z každého svatého přijímání
pramení ve vaší duši věčné štěstí, jako potůček, vlévající se do mohutného oceánu Lásky, kterou
jsem Já sám. Když Mě uvidíte ze Světla do Světla, budete mít z toho největší radost, že jste Mě
přijali do srdce s čistou duší. Totiž to je také pro Mne největší radostí, kterou dám pocítit všem,
kteří Mi tuto radost poskytnou.
Moji drazí maličcí, čas je krátký. Žijte svatě, co nejčastěji přistupujte k svatému přijímání, pokud
možno denně, a žijte ve svatosti života.
Moji drazí maličcí, už žijete v čase, kdy se proroctví naplní. Už ani příroda nedokáže vytrpět hrozný,
velký hřích, který je všude ve světě. Proto je tolik katastrof, neštěstí a starostí. Kdyby se lidé
obrátili, tak země, jako krotké zvíře, by sloužila člověku. Ale když vidí hřích, bouří se proti člověku,
neboť nechce sloužit hříchu. Kdyby lidé chodili s otevřenýma očima a měli by víru, všichni by se
obrátili a jejich osud by se proměnil v dobro.
Moje děti, vedle každého člověka stojí démon, který mu škodí, podráží mu nohy a chce jej vlákat
do hříchu. Podaří se jim způsobit pád většiny lidí, kteří se nemodlí a nevěří, a uvrhnout je do
zatracení. Ale vy, které jsem si vyvolil, a z mé milosti věříte a modlíte se, vás nedokáže porazit,
neboť jsem vedle vás, zvláště vedle těch, kteří se sjednotí se Mnou ve svatém přijímání. Zářím ve
vaší duši a toto vyzařování vidí ve vás, proto se všechny hordy démonů odklidí, neboť nevydrží
oslepující světlo, které mým prostřednictvím z vás vyzařuje. Proto jsem tu zůstal mezi vámi v
nejsvětější svátosti oltářní, abych vás posilnil na vaší pozemské pouti a v sjednocení se Mnou,
abyste porazili Satana. Kdybyste viděli, jak oplzlý a ošklivý je Zlý, a každý hřích, do něhož vás chce
nalákat, utekli byste od něj. Ale protože hřích obléká do půvabného pláště, nic netušící nevěřící
padne do jeho sítě.
Moji maličcí, modlete se za ubohé hříšníky, neboť tam, na druhé straně v nebi, uvidíte, před čím
jste byli zachráněni svými modlitbami, a spolu s nimi se budete radovat v domově věčného štěstí.
Moje drahé děti, berte jako velkou milost, že vás učím, že k vám mluvím. Obracejte má slova v
činy a tehdy už tady na zemi vás naplní velký pokoj a radost, a v nebi budete zase šťastnými
účastníky věčného života.
Žehnám vám svým srdcem přeplněným nekonečnou láskou ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
Ježíš

Posilnění z Písma svatého:
Mk 4, 24: Dále jim řekl: "Dávejte pozor na to, co slyšíte. Jakou mírou měříte, takovou vám bude
naměřeno, a ještě vám bude přidáno".

Poselství Ježíše ze dne 11. června 2016.
Mária Julianna (Maďarsko), https://jezusuzenete.hu/

MÁ CÍRKEV JDE TEĎ NA GOLGOTU

Uslyšela jsem hlas našeho Pána: "Otevři Písmo svaté." Otevřela jsem je na stránce s kapitolou Mt
26, 45: Potom se vrátil k učedníkům a řekl jim: "Ještě pořád spíte a odpočíváte? – Už je tady ta
hodina: Syn člověka bude vydán do rukou hříšníkům."
Pán Ježíš:
Nadešel čas pronásledování. Má církev jde teď na Golgotu, aby ji ukřižovali na kříži jako Mne.
Nedivte se zkouškám, které dopustím, aby je vykonal můj protivník.
Tak vyzkouším vaši věrnost ke Mně, vaši víru a důvěru. Každé vaše utrpení, jímž musíte projít,
obětujte mému Otci, a to v jednotě s věčnými zásluhami mých mučivých utrpení a mou smrtí na
kříži, na záchranu ubohých hříšníků. Tak zachráníte mnoho duší od zatracení. A když Satan uvidí,
že Já přetvářím i zlo v dobro, odejde pryč.
Děti moje, hodina už je tady. Žijte v neustálé připravenosti. Brzy budete stát před mou soudnou
stolicí. Vytrvejte ve víře a důvěře ve Mne. Kdo Mi bude důvěřovat, ten se nezklame.
K tomu vám žehnám svým srdcem přetékajícím láskou ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
Váš Ježíš

Posilnění z Písma svatého:
Žid 1, 1-3:
1: Mnohokrát a rozličným způsobem mluvil v minulosti Bůh k našim předkům skrze lidi shůry
osvícené.
2: V této však, to je v poslední době, promluvil k nám skrze svého Syna. Jeho ustanovil dědičným
pánem všeho a skrze něj také stvořil svět.
3: On je výblesk jeho božské slávy a výrazná podoba jeho podstaty a všechno udržuje svým
mocným slovem. Když vykonal očištění od hříchů, zasedl na trůn po pravici Velebnosti na
výsostech.

Poselství Ježíše ze dne 14. června 2016.
Mária Julianna (Maďarsko), https://jezusuzenete.hu/

JEN V UTRPENÍ SE UKÁŽE, KDO VEDLE MNE VYTRVÁ

Moje drahé děti,
pronásledování, které má přijít, ba které už přišlo na mou církev, ji očistí. Mé věřící vystavím
zkoušce, jestli jsou Mi opravdu věrní. Neboť jen v utrpení se ukáže, kdo vedle Mne vytrvá a kdo
bude nevěrný. Mých dvanáct apoštolů, které jsem si vyvolil, stojí jako příklad před mou církví až do
konce světa. Dají se mezi nimi najít lidé s různým cítěním a povahou. Nyní vyzdvihnu jen dva
extrémní body. Mezi nimi je Petr, který se Mi ve svém strachu stal nevěrný a třikrát Mě zapřel.
Potom, co se střetl náš pohled, ze srdce litoval svou nevěru a oplakával ji do konce svého života.
Vlastně tento jeho nevěrný čin posílil jeho víru až do té míry, že Já, který zkoumám nitro i srdce
člověka, jsem na něm postavil svou církev. Právě na něm, jenž padl a stal se proto soucitným ke
každému hříšníku, neboť když okusil vlastní slabost, přijal slabé, aby je posilnil. A proto, že jeho
duše trpěla kvůli tomu, že Mě zapřel, vzplanul ke Mně ještě větší láskou. Proto jsem se ho po svém
vzkříšení třikrát zeptal: "Petře, miluješ Mě?" A on ze srdce odpověděl, že ano. A Já jsem ho třikrát
posilnil, když jsem mu řekl: "Pas moje ovce."
Takto i vy Mi dokážete sloužit, jen budete-li Mě z celého srdce milovat. Ač jsem ve své církvi
celibát neustanovil Já, dal jsem vám k němu, spolu se svými apoštoly, příklad. Já sám a moji
apoštolové – neboť jen tak dokážete se sjednoceným srdcem milovat a sloužit. Proto až můj
nepřítel v mé církvi zruší celibát, vy, kteří chcete zůstat věrni Mně, dodržujte jej.
Druhý pól je Jidáš. Nikdy Mě nemiloval. Připojil se ke Mně kvůli svému prospěchu. Znal jsem
všechny jeho myšlenky, proto jsem ho vzal mezi své apoštoly, aby byl předobrazem jemu
podobným potomkům. Jidáš se ke Mně připojil ze zisku, protože doufal, že splním jeho představy a
pozdvihnu ho k vysoké hodnosti a bohatství. Když viděl, že Já nečiním to, v co doufal, že nebudu
pozemský, ale duchovní král Izraele, a když viděl, že každý je proti Mně, neboť farizeové a znalci
Písma žárlili na každého, kdo za Mnou přišel, začal Mě přímo nenávidět. Rozhodl se, že pomůže
mým nepřátelům a zaprodá Mě jim. Potom, co viděl můj konec, litoval se a obviňoval a nakonec
spáchal sebevraždu.
Vidíte, že když někdo činí pokání a prosí o odpuštění jako Petr, tak se dostane nejvýše. Petr
zaujímá mezi mými blaženými svatými nejvznešenější místo a na jeho hrobě byl postaven největší
chrám mé církve. I jeho potomci tam působili. Avšak Jidáš sebe sice obviňoval, ale neprosil o
odpuštění, protože si zoufal. Satan každému hříšníku, který padne do zoufalství, vsugeruje, že na
tak velký hřích už není odpuštění a jelikož s ním Jidáš spolupracoval, chytil se do jeho sítě a
nedokázal se od něj osvobodit. Proto se stal sebevrahem.
Nakonec bych chtěl něco říct o svém milovaném učedníku Janovi. Jan byl mým čistě panickým
apoštolem. Nepoznal tělesnou lásku, ale byl ke Mně přitahován planoucí duchovní láskou, a tak Mě
miloval, že by v kterémkoli okamžiku za Mě dal i život. Vždy sledoval mou vůli, aby ji plnil a vlastnil
nejčistší lásku mého srdce. Byl to on, kdo při poslední večeři seděl vedle Mne a položil svou hlavu
na mou hruď. Byl mým největším důvěrníkem, kterého jsem vzal na vrchol hory Tábor a ukázal
jsem mu svou slávu, aby potom, co bude stát pod mým křížem, v něm živila víru a naději, že jsem
Bůh, že vstanu z mrtvých a žiji navěky a vládnu. Jedině on z mých apoštolů stál pod křížem, a
protože jsem znal jeho všeho schopnou planoucí čistou lásku, téměř už polomrtvý, umírající, jsem

se k němu z kříže obrátil a řekl: "Hle, tvá matka." Pak jsem řekl chudince, mé Matce, klesající
bolestí: "Hle, tvůj syn".
Tak jsem se postaral o svou svatou Matku a o milovaného apoštola, aby jeden v druhém dostali
oporu a útěchu a aby se vzájemně rozdělili o bolest, kterou trpěli kvůli Mně. Tak se starám do
konce světa o své, kteří Mě milují. Když ztratí někoho mezi svými milovanými, tak postavím vedle
nich jiného člověka, který jim poskytne útěchu a oporu.
Moji maličcí, vyprávěl jsem vám o pronásledování křesťanů. To prosím, i když bude velmi žalostné,
smutné a tvrdé, přijměte s díkůvzdáním, neboť z tohoto velkého zla získám největší dobro:
očištěnou církev, která bude svítit v zářícím světle, a to světlo nebude vnější přepych a lesk, ale
záření mých následovníků s planoucím srdcem, svatým životem zářících kněžských synů a mých
věřících.
Mé děti, čím je duše čistější a jednodušší a nepřitahují ji světské marnosti a sláva, tím více lne ke
Mně a váží si mých milostí, kterými ji zaplavím. Prosím, vezměte si příklad z mých svatých, kteří si
zvolili chudobu a poustevnictví proto, aby se vytrhli z čarovného kruhu světa, z jeho vábení a úplně
Mi zasvětili svůj život. To žádám od každého mého věřícího. Od mých kněží, řeholníků, stejně jako
od laiků. Proto jsem řekl: Kdo chce jít za Mnou, zřekni se sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj Mě
[Mt 16, 24].
Moji maličcí, nazí jste přišli na svět a tak i odejdete. Žel, během svého života na to zapomenete.
Ačkoli jsem vám dal výstražné znamení, abyste neshromažďovali, abyste nedůvěřovali klamu
majetku a moci, a také abyste neoblékali vyzývavě své tělo, ale jen cudně, přiměřeně k ročním
obdobím. I to jsem vám řekl: Kde je váš poklad, tam je vaše srdce. A i toto: Hledejte nejdřív Boží
království a jeho spravedlnost a vše ostatní vám bude přidáno. To jsem žádal proto, aby se vaše
myšlenky nespojovaly s pozemskými marnostmi, ale abyste vždy mysleli na Boha a na jeho pravdy
a abyste důvěřovali mému Otci, který se o vás postará.
Můj Otec dal za vás to největší – svého milovaného Syna. Já, to největší, jsem vám dal sebe
samého. Cožpak bylo toho třeba víc? Když přijmete s čistým srdcem mé Tělo a Krev vydané za vás,
budete spojeni se Mnou v jedno. Zbožňujte Mě a Já budu váš. Živte se Mnou a žijte pro Mne. Už
tady na zemi budete vlastníky věčného života.
Děti moje, není toho víc než celý stvořený a pomíjivý svět, který necháte zde, ale Mne, jenž žije ve
vašem srdci, si vezmete s sebou. Já jsem věčný a i vás pozdvihnu do věčného štěstí. Skrze Mne
získáte věčný život. Moji maličcí, myslete na to, pracujte pro to, žijte pro to, ať je to první, to
nejdůležitější ve vašem životě – abyste často přistupovali ke svátostem. Pomáhejte v práci mým
kněžím, kteří Mě svými modlitbami snesou na každý oltář, neboť Duch Svatý promění na jejich
prosbu chléb v mé Tělo a víno v mou Krev.
Modlete se za mé kněze, aby byli svatí a věrní a aby vytrvali až do smrti, neboť můj nepřítel je
napadá stokrát víc, než vás. Obklopte je velkou úctou a starostlivou láskou a ženy nechť jsou velmi
uctivé a cudné svým chováním v jejich přítomnosti. Neboť pravím vám, ženě, která svede byť
jediného z mých kněží by bylo lépe, kdyby se ani nenarodila.
Vy ale, moji kněžští synové, vroucně Mě milujte, uvažujte často o mých utrpeních, jak velkou cenu
jsem zaplatil za vaši spásu. Ztotožněte se se Mnou, následujte můj příklad a držte se daleko od
každého hříchu. Nedávejte souhlas pokušení. Myslete na obrovskou zodpovědnost, kterou jste Mi
dlužni, počínaje minutou, kdy jsem vás pozval a kdy jste byli vysvěceni k službě Pánu. Od vás budu
vyžadovat nejvíc, protože jste dostali nejvíc talentů.
Má církev bude úžasná. Čistá, svatá, neposkvrněná. Bude se vznášet v zářivém světle svatosti
života a slávy. Já budu jejím ohniskem ve svátosti oltářní. V každé farnosti se bude konat den

a noc adorace nejsvětější svátosti, která na ni přitáhne velké milosti. Vždy bude mít hojnost v
kněžských a řeholních povoláních a svatí budou vychováváni k mé ještě větší slávě.
Tak pohlížejte na brzké, nastávající pronásledování křesťanů. Žehnejte Mi a velebte Mě za každé
zlo, neboť Já ze všeho vytěžím to nejlepší.
Žehnám vám, mé drahé děti, svou, za vás hřebem probodenou rukou ve jménu Otce i Syna
i Ducha svatého.
Ježíš

Posilnění z Písma svatého:
Mk 9, 7: Z oblaku se ozval hlas: "Toto je můj milovaný Syn, toho poslouchejte!"
Thes 1, 8: Od vás se přece slovo Páně rozšířilo nejen po Makedonii a Achaji, ale po všech místech se
roznesla zpráva o tom, že jste uvěřili v Boha, takže my o tom už nemusíme vůbec nic říkat.

Poselství Ježíše ze dne 21. června 2016.
Mária Julianna (Maďarsko), https://jezusuzenete.hu/

ROZHODNUTÍ JE VE VAŠICH RUKOU
Moje drahé děti,
žijte jeden s druhým vždy v míru a lásce! Modlete se za to, abyste to dokázali, protože beze Mne
nemůžete nic učinit.
Moje drahé děti, pokoj a láska, které ze Mne pramení, léčí duši i tělo. Z těchto dvou pramenů
prýští třetí největší lék – radost. Radost dává smysl životu, veselí je lékem pro duši a tělo. Snažte
se žít vesele a nikdy nedovolte, aby vám Satan ukradl veselí z vašeho srdce. Podle toho poznáte,
jste-li napadeni pokušením, veselí se okamžitě ztratí. Místo něho nastoupí smutek, nepokoj,
podrážděnost.
Tím se ale nezabývejte. Zcela se svěřte Mně. Největším políčkem pro ďábla je, když Mě okamžitě,
jako malé dítě zavoláte, tiše se Mi svěříte a z celého srdce poprosíte: Otče můj, ať se stane tvá
vůle. Satan, jenž byl neposlušný, a proto byl svržen z nebe, nesnáší poslušnost a pokoru, neboť
byl neposlušný kvůli své pýše. Vy ale následujte můj příklad a příklad mého největšího
následovníka, mé svaté Matky. Žili jsme v úplné poslušnosti k Otci a v nejhlubší pokoře před lidmi,
kteří nás oba tak hluboce zhanobili a ponížili, že žádný člověk nebyl takto ponížen víc než Já na
kříži a má Matka pod křížem.
Moje děti, oblečte si na sebe svatou lhostejnost, jako to činili svatí před vámi, mimo jiných i svatý
Jan Vianney. Když jednoho dne vybral ze své poštovní schránky dopisy, tak polovina z nich byla
obsahem hanobící, káravá a druhá polovina zase velebila svatost jeho života a jeho povolání.
Potom, co je přečetl, odložil je a jen řekl: Pane Ježíši, jsem jenom to, co jsem před Tebou - prach,
popel, nic, neboť bez Tebe nejsem nic. Netrápil se kvůli výtkám a neradoval se z pochval, ale v
hluboké pokoře se sklonil k mým nohám a prosil Mě, aby vždy rozpoznal mou vůli a chtěl Mě jen
vroucně milovat a přijmout vše z mé ruky. Za zlo Mi děkoval stejně jako za dobro a říkával, že
jedině Bůh ví, co je dobré pro jeho spásu.

Učte se od toho mého svatého kněze, jenž svou vytrvalou modlitbou ke Mně přitáhl obrovské
množství duší. Ne k sobě, ale ke Mně, neboť ve vědomí své nicoty Mě dal věřícím a ve své hluboké
pokoře Mě vždy oslavoval a velebil. Když kázal, mnohokrát zmlkl jeho hlas. Jeho slzy dojetí tekly
potom, co ukázal na tabernákl a jen řekl: "On je zde". To je nekrásnější svaté kázání, abyste si vy,
a všichni, kteří jsou vám svěřeni, uvědomili, že Já jsem mezi vámi, Já jsem přítomný, já jsem Bůh,
kterého nemůžete pochopit. Ale stal jsem se člověkem, abych trpěl a zemřel, neboť jsem vzal na
sebe všechny vaše hříchy, abych vás spasil.
Vy, moji kněží, vždy hlásejte moji přítomnost ve svátosti oltářní a v Slovu, neboť Já jsem Boží
Slovo. Jsem ten, kdo přinesl na zem učení mého Otce, ale hlavně vyzařujte a žijte lásku! Neboť u
prvých dvou je třeba věřit, ale když Mě milujete, u toho to není třeba a lidé zakusí, že skrze vás
chodím mezi nimi. Pěkné slovo, úsměv, povzbuzení zapálí blikající lampičku, narovná zlomenou
třtinu, posilní víru a může bytost zformovat do svatosti.
Moji kněží, synové moji, mé děti, do vašich rukou jsem dal spásu vašich věřících. Je na vás, aby ke
Mně vzplanuli ještě větší láskou, anebo, způsobíte-li jim zklamání, se ode Mne odvrátili. Dávejte jim
dobrý příklad, žijte ve svatosti života, neboť příklady táhnou. Když uvidí vaši svatost, budete mít
podíl v mnohé úctě a následování. Budou i takoví, kteří se vám budou smát, ale těmi se
nezabývejte.
Moji kněžští synové, buďte vždy pokorní, poslušní a následujte Mě až na konec křížové cesty,
neboť životní cesta svatých je následováním Krista, sebezapřením a nesením kříže. Milujte Mě
vroucí láskou, toho, který zemřel za vaše hříchy, aby spasil duše. Osobně jsem to všechno učinil
pro vás. Takto pohlížejte na Mne, na kříž, na mé umírající tělo, krvácející za vás, na mé
probodnuté srdce! Takto rozjímejte nad mým utrpením. Čiňte to často, podle možností každý den,
a můžete-li, i vícekrát. Máte-li jen okamžik času, který vám budu vždy dávat, dovolte vzlétnout své
duši ke Mně a řekněte Mi: "Můj Ježíši, miluji Tě, děkuji Ti za všechno, co jsi pro mě učinil."
Skloňte svou hlavu na mé srdce, ponořte se do nekonečně milujícího oceánu mého srdce a okuste
moji s ničím porovnatelnou sladkou lásku. Dám ji všem, kteří Mě upřímně a čistě milují, lnou ke
Mně, dodržují mé Zákony a jsou Mě poslušní. Nikdy se neptají "Proč"? Zastihne-li je zklamání,
nebo když je těžké plnit mou vůli, spolu se Mnou se modlí moji modlitbu, která zazněla v
Getsemanské zahradě: "Otče můj, ať to není, jak chci já, ale jak Ty chceš".
Tuto poslušnost si vyprošuji u vás, moji kněžští synové, a u všech, kteří Mě chtějí následovat. Jejím
prostřednictvím se dostanete ke svatosti života. Prosím o tu neochvějnou víru, k níž dala příklad
moje svatá Matka. Když jsem zemřel, a mé ochablé tělo bylo položeno do jejího klína, věřila
neochvějně, že třetí den vstanu z mrtvých. Věřila, neboť věřila mým slovům, která jsem jí řekl, a
učinil slib, věřila archandělu Gabrielovi, jenž jí přinesl poselství, že její dítě bude počato Duchem
Svatým a jeho království nebude nikdy konec.
Děti moje, vy všichni, kteří žijete ve vylití Ducha Svatého, neboť Duch Svatý se už 2000 let
neustále vylévá a kde Ho prosí, kde Ho volají, tam je činný, snáší dolů božské milosti a modlí se za
vás nevyslovitelnými slovy. Jedině On zná vůli Boha vztahující se na vás a jeho věčný, svatý plán a
pomůže vám, abyste jej naplnili.
Mé děti, každý počatý lidský život je zapsán do věčného plánu Boha. Bůh s každým nově počatým
životem vytváří novou vysněnou bytost, s kterou má osobně věčný, svatý plán. Bůh už předem
této osobě přichystal milost, aby se stala svatou a aby rozpoznala a vykonávala jeho vůli. Proto je
smrtelným hříchem zasahovat a jakoby smazat tvořivou lásku Boha a zabít nevinný plod, v němž
se ukrývá Boží naděje. Neboť každý člověk je stvořen k Božímu obrazu, každý člověk musí být tváří
Krista, nosící v sobě pečeť Ducha Svatého, rozum a svobodnou vůli, která je rysem Boží tváře, jež
ho pozvedla nad přírodu, kterou Bůh položil k jeho nohám.

Moje děti, člověku byla dána hodnost a tato hodnost v sobě ukrývá, že člověk umí milovat a modlit
se. Je prvořadou povinností člověka, aby vzdával dík svému Stvořiteli, aby Ho zbožňoval a miloval
tak, že bude dodržovat jeho Zákony. Každý rodič a vychovatel musí k tomu vychovávat své děti.
Kdyby to bylo prvořadou úlohou lidí, tak by na zemi byl mír a štěstí, nebyla by nouze o chléb,
peníze by nebyly utráceny na vraždění, na zbraně a na jedy, ale na živobytí a blahobyt, který
náleží každému člověku.
Mé děti, modlete se za mír, za obrácení lidí a za to, abych přišel zpět na zem a učinil pořádek v
tomto chaosu, který dnes charakterizuje svět. Víte, čím je tento svět dnes? Je to obyčejné bitevní
pole, na němž démoni trýzní své oběti. Lidé štvou jednoho proti druhému, zveličují bezvýznamné
újmy, aby člověk byl proti člověku, vraždil pro každou maličkost a vládl z touhy po moci jen proto,
aby stál na vysněném vrcholu, aniž by pomyslel na to, že tu vše pomine. Jeho tělo padne do
prachu a jeho duše bude na věky věků trpět v jiném světě, v pekle, které on způsobil jiným.
Moje děti, to vše jsou nástrahy Satana. Když byste se nedávali do řeči s pokušitelem, tak byste
dodržovali Boží Zákon a modlili se, a žili byste v pokoji a lásce. Satan je velmi zákeřný, nejčastěji
podsouvá, že zlo je vůlí člověka, i když je jen obyčejné pokušení, jen proto, aby mezi lidmi vytvářel
zdi a vyvolával nepřátelství a strach.
Děti moje, dá se velmi lehce poznat, jste-li v pokušení. Už jste v léčce Satana, jste-li bez naděje,
ochablí, zoufalí, máte-li sebevražedné úmysly – to všechno jsou úklady mého nepřítele. Z toho se
dokážete dostat jen tak, když se pomodlíte a prosíte Mě o milost víry, a když se ke Mně obrátíte,
žijete podle mých Zákonů, začnete milovat. Neboť, jak už jsem řekl na začátku, láska, radost a
veselí léčí a naděje přivádí do bezpečí.
Moji maličcí, myslete na to, že všichni existujete z lásky Boha. Obdrželi jste od Něj život, který trvá
navěky a pozemské bytí je jen okamžik vzhledem k věčnému životu, který je vám nabídnut.
Rozhodnutí je ve vašich rukou. Rozhodněte se žít vedle Mne, skoncujte s hříchem, přestaňte s
nenávistí, žijte v lásce! Já vás pozdvihnu z tohoto nekonečného množství zla, na němž jste dosud
měli podíl. Pozdvihnu vás zcela k sobě, na vrchol svatosti života, a už tady na zemi začne štěstí
vašeho věčného života, které se naplní v nebi. Tento šťastný osud čeká na každé mé dítě, které si
Mě zvolí.
Běda těm, kdo setrvají ve svých hříších a nebudou se chtít změnit. Najde-li je v tomto stavu smrt,
tak budou ode Mne navždy odloučeni.
Moje děti, obraťte se ještě dnes, neboť nevíte, zda vám zítřek bude ještě k dispozici, nebo ne.
Přijměte moje posilující požehnání nekonečnou láskou mého srdce ve jménu Otce i Syna i Ducha
Svatého.
Váš Ježíš

Posilnění z Písma svatého:
Kol 3, 16: Kristova nauka ať je u vás v plné síle: moudře se navzájem poučujte a napomínejte.
Zpívejte Bohu z celého srdce s vděčností žalmy, chvalozpěvy a duchovní písně.
Kol 4, 5: Vůči těm, kdo nejsou křesťané, chovejte se rozvážně a hleďte v té věci využít vhodné
příležitosti.
Kol. 4, 12: Vzkazuje vám pozdrav váš krajan Epafras. Tento služebník Krista nepřestává o vás
v modlitbách zápasit, abyste byl pevní a zralí a s přesvědčením plnili Boží vůli.

Gal 2, 20: Žiji ovšem, ale to už nejsem já, nýbrž ve mně žije Kristus. Ale tento život v těle žiji ve víře
v Božího Syna, protože on ke mně pojal lásku a za mne se obětoval.
Gal 3, 2: Ach, vy pošetilí Galaťané! Kdo vás uhranul? Vždyť vám byl před očima zrovna vykreslen
ukřižovaný Ježíš Kristus!
Gal 3, 6: Je tomu jako s Abrahámem: Uvěřil Bohu, a bylo mu to uznáno za spravedlnost.

Poselství Ježíše ze dne 23. června 2016.
Mária Julianna (Maďarsko), https://jezusuzenete.hu/

MÁ CÍRKEV SE PODOBÁ LODI NA ROZBOUŘENÉM MOŘI

Mé drahé děti,
pronásledování už začalo. Satan nyní mele z posledního, chce teď vyvrátit církev z jejích krajin tím,
že se objeví antikrist. Vy se ale nebojte, neboť se může stát jen tolik, kolik mu dovolím. Má církev
se podobá lodi na rozbouřeném moři, kdy v ní praská a skřípe před tím, než se potopí. Nyní se
naplní sen Dona Bosca, kdy církev zachrání jen dva sloupy – nejsvětější svátost oltářní a úcta k
Panně Marii.
Mé děti, na kříži jsem vám dal svou Matku Marii, skrze niž jsem se ve světě narodil a bez níž by
spása nebyla dokonána. Moje svatá Matka je Prostřednice mezi hříšným člověkem a Mnou, její
přímluva je obrovskou milostí, neboť Já jí nedokážu v ničem odmítnout.
Proto chcete-li dostat rychlou a účinnou pomoc, přineste přede Mne každou vaši modlitbu skrze
vaši Nebeskou Matku. Nádherným příkladem je v Písmu svatém svatba v Káně, kde jsem vykonal
svůj první zázrak na domluvu mé svaté Matky, i když ještě nenadešel pro Mě čas ke konání
zázraků. Když jsem proměnil vodu na víno, bylo to předobrazem eucharistie, v níž jsem poslední
večer proměnil víno v mou svatou Krev. A jako při mém prvním zázraku má svatá Matka orodovala,
abych jej vykonal, také při Vykoupení stála pod mým křížem a modlila se za církev a obětovala Mě
jako nejsvětější oběť Otci za záchranu hříšníků, za vykoupení světa.
Proto jí patří z vaší strany největší úcta. Nebojte se ji milovat a uctívat, neboť tím nezmenšujete
mé uctívání a lásku ke Mně. Dokonce je ještě prohloubíte, neboť prvním uctívačem mé svaté
Matky byl Nebeský Otec, jenž ji vyvolil, aby byla mou svatou Matkou. Sestoupil na ni Duch Svatý,
skrze něhož jsem byl počat. Ona je nevěstou Ducha Svatého. A Já, Syn Boha, jsem ji miloval a
uctíval již v jejím čistém svatém lůně. Potom, co jsem se narodil na tento svět, zahrnul jsem ji tak
velkou láskou, že byla nejšťastnější matkou na světě.
Mé děti, Satan moji církev roztrhl a Satan je tím, kdo vloží strach do srdce těmto odtrženým
členům, že uctíváním mé Matky zmenšují mou slávu. Znovu vám říkám, nebojte se celým srdcem
uctívat a milovat mou Matku, která je toho nejvíc hodna a sjednoceni s ní, zbožňujete Nejsvětější
Trojici.
Vedle mé svaté Matky tam byl i svatý Josef, bez něhož by se také nemohlo uskutečnit dílo
Vykoupení, neboť kdyby nepřijal otcovství, tak by, podle židovských zákonů, byla má Matka
ukamenována. Jen tak jsme byli v bezpečí, pod ochranou svatého Josefa, ve svaté rodině. Má
Matka a Já jsme byli zaštítěni jeho starostlivou a ochrannou láskou. Proste o jeho přímluvu!

Uctívejte a milujte ho, neboť vám pravím: Já jsem ho miloval nejvíce, uctíval jsem ho jako svého
pozemského otce, jenž se o Mě postaral, všude Mě provázel a vychovával.
Moje drahé děti, nyní se vrátím zpět k pronásledování, rozkolu v církvi, k vichřici, která zuří nad
mořem a chce potopit církev jako loď.
Mé děti, mou církev zachrání vaše modlitby. Vy, moji maličcí, nemocní, padlí, nositelé kříže, držíte
mou církev a svět nad vodou, neboť vaše modlitba pronikne nahoru ke Mně a na mou církev sešle
milost. Nyní se hlavně modlete za svaté kněze, které jsem pověřil úkolem, aby v úkrytech mé
nadcházející podzemní církve i nadále nabízeli nejsvětější oběť, mši svatou, kterou brzy odstraní.
Mé pravé věřící, kteří se nyní zúčastňují mše svaté, prosím, aby nechodili tam, kde odstraní
nejsvětější oběť. Tam nemáte co hledat. Zůstaňte v úkrytech a vzdejte dík, že se můžete účastnit
pravé mše svaté a můžete Mě adorovat v oltářní svátosti.
Mé děti, nepotrvá to dlouho, neboť dny Satana jsou sečteny. Já jsem věčný vítěz a budu
triumfovat nad ďáblem. Shromážděte se, držíce se ruky vaší Nebeské Matky, pod její mateřský
plášť. Tak Mě proste o milosrdenství a ji proste o milost, aby vás přinesla do mého milosrdného a
láskou hořícího srdce. Já si vás vyhradím pro sebe, ukryji vás s ochranou mé svaté Krve před zlými
pekelnými hordami a budete požívat mou zvláštní ochranu.
Moji drazí maličcí, čas se krátí. Všechno, co jsem vám řekl, se brzy vyplní, ale nebojte se, radujte
se, že vaše jméno je zapsáno do Knihy života. Já jsem s vámi každý den až do konce světa.
Mé požehnání, které vám dávám svým srdcem překypující láskou, vás posilní a doprovodí do
věčného života ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
Váš Ježíš

Posilnění z Písma svatého:
Žid 3, 7: A proto, jak říká Duch svatý, uslyšíte-li dnes jeho hlas, nezatvrzujte svoje srdce.
Mk 1, 17: Ježíš jim řekl: "Pojďte za mnou, a udělám z vás rybáře lidí".
2Thes 1, 4-7:
4:takže můžeme být na vás hrdí v církevních obcích, hrdí na vaši stálost a víru ve všech
pronásledováních a souženích, která snášíte.
5: V tom se právě ukazuje Boží soud: máte být tak uznáni za hodny Božího království, pro které
trpíte.
6: Bude to jen přece projev Boží spravedlnosti, když odplatí vašim sužovatelům soužením
7: a vám souženým spolu s námi ulehčením, až se Pán Ježíš znova ukáže a přijde z nebe se svými
mocnými anděly.
2Thes 2, 3-8:
3: Nenechte se žádným způsobem od nikoho oklamat. Napřed totiž musí nastat odpadání a objevit
člověk naskrz hříšný, propadlý záhubě,
4: protivník, který se povyšuje nade všecko, co nese jméno Boží nebo čemu se vzdává náboženská
úcta. Posadí se dokonce v Božím chrámě a bude se prohlašovat za Boha.
5: Když jsem byl ještě u vás, říkával jsem vám to. Nevzpomínáte si?
6: Víte, co ho teď zdržuje, že se nemůže objevit před určeným časem.
7: Ve skrytu však už ta špatnost pracuje; (aby propukla), musí ovšem napřed ustoupit z cesty ten,
kdo to dosud zdržuje.
8: A pak hned se objeví onen bezbožník, ale Pán Ježíš ho zahubí jediným slovem a tím, že slavně
přijde.

se

Poselství Ježíše ze dne 26. června 2016.
Mária Julianna (Maďarsko), https://jezusuzenete.hu/

DEN VAŠÍ SMRTI BUDE DNEM VAŠICH NEBESKÝCH NAROZENIN

Milí maličcí, vyvolení mého srdce,
jste Mi velmi drazí. Můj Otec vám přichystal ve svém království úžasné místo. Já jsem za vás
zaplatil vykupitelskou cenu svou Krví.
Moje děti, naplňte se touhou po tomto nádherném království, kde můžete ze Světla do Světla
pohlížet na Mne, Otce a Ducha Svatého. Vaše touha Mě velice oslaví. To proto, že jen ti dokážou
po Mně toužit, kteří Mě nade všechno milují, žijí svatým životem a Já jsem jim veškerou jejich
nadějí, touhou a věčným cílem.
Moje děti, oznamujte svou touhu každému, aby i oni po ní zatoužili. Oko nevidělo, ucho neslyšelo,
lidské srdce není schopno pochopit, co Bůh přichystal těm, kdo Ho milují.
Kdybyste jen věděli, že na druhé straně vás čeká tolik radostí, chtěli byste se rychle ze země
odstěhovat. Ale ze svého přístřešku z prachu země můžete vyjít a vzlétnout do nebe jen tehdy,
když jste splnili můj věčný svatý plán. Modlete se, abyste rozpoznali a plnili mou vůli, abyste beze
zbytku naplnili můj věčný plán, který se vztahuje na vás.
Moji maličcí, váš život na zemi netrvá dlouho. Ve srovnání s věčností je velmi krátký, proto
se nezařizujte na zemi! Uvědomte si, že jste tady jen poutníci. Jste zde proto, abyste žili
ve svatosti života a tím získali věčný život.
Svým životním příkladem ohlašujte evangelium všem, které před vás postavím. Mluvte o mém
učení a čiňte mnoho dobrého, aby kvůli vám velebili Boha!
Moje děti, budete-li takto žít, pak den vaší smrti bude dnem vašich nebeských narozenin. Přiveďte
ke spáse i jiné, a tím přinesete hojnou úrodu. Do mého království přijdete bohatí. Tam se budete
radovat nejvíce z toho, že jste oslavili mé jméno na zemi. Dodržení mých Zákonů, svatost života,
záchrana duší a láska k Bohu oslaví mé jméno, a za to vám dám věčnou odměnu.
Drahé děti, buďte poslušné mého učení a potom se rychle dostanete k svatosti života. Já jsem
vždy s vámi a dovedu vás do věčného života.
K tomu vám žehnám ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
Váš Ježíš
Poselství Ježíše ze dne 5. července 2016, během mše svaté.
Mária Julianna (Maďarsko), https://jezusuzenete.hu/
TENTO KRÁSNÝ SVĚT ZKAZILA VAŠE NENASYTNOST, CHAMTIVOST A TOUHA PO MOCI
Moje drahé děti, vyvolení mého srdce,

má duše je velmi, velmi smutná, neboť Mě mnozí nevěrně opustí. Viní Mě za utrpení, k němuž
dochází ve světě. To je Satanův podvod a pokušení.
Moje děti, jak bych pro vás mohl chtít něco zlého Já, nekonečně milující Bůh, který jsem za vás
zemřel na kříži, abych vás vykoupil? Tento nádherný svět stvořil Bůh proto, aby jej člověk přijal do
svého vlastnictví a těšil se z přírodních pokladů a vzdával za ně Bohu díky.
Mé děti, tento svět činí peklem vaše hříchy. Neboť války a zabíjení nechce Bůh, ale Satan, kterého
lidé poslouchají. Dostali jste svobodnou vůli. Vy se rozhodujete, koho chcete poslouchat. Já jsem
váš milující Bůh. Kdybyste poslouchali Mě a příkaz lásky, tak byste na této zemi žili šťastně a
bezstarostně. Pracovaly by stroje. Země by přinášela hojnou úrodu a vy byste měli dost času k
modlitbě, oslavování Boha, vzdávat Jemu díky a odpočinout si.
Moje děti, tento krásný svět zkazila vaše nenasytnost, chamtivost a touha po moci. Kvůli vaší
svobodné vůli existuje peklo a očistec. Jinak by existovalo jen nebe, kde jsem vám přichystal
místo. Ale tam mohou vstoupit jen ti, kteří Boha milují.
Moje děti, Boha milujte tak, že budete dodržovat jeho příkazy. Nedávejte se do řeči se Satanem!
Ten je otcem klamu a věčný poraženec.
Moje děti, ještě jste dostali čas k obrácení. Ale využijte jej, neboť pravím vám: čas milosti rychle
uplyne. Mou milost vystřídá můj hněv spravedlnosti. Očišťování světa už začalo. Už je oznamují tak
mnohé přírodní katastrofy. Obraťte se ke Mně co nejdřív, neboť smrt na vás udeří náhle, bude jen
jediným okamžikem. Najde-li vás nepřipravené, když jste nekonali pokání, tak se dostanete do
věčného ohně, kde bude pláč a skřípění zubů. Už jsem vám všechno řekl. Hřích je příčinou mnoha
tragedií, ke kterým dochází ve světě. Žijte v lásce a pokoji, a pak se svět promění v rajskou
zahradu. Potom budete šťastní.
Modlím se za vás k mému Otci a žehnám vám svým srdcem překypujícím nekonečnou láskou ve
jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
Váš Ježíš
Poselství Ježíše ze dne 24. července 2016.
Mária Julianna (Maďarsko), https://jezusuzenete.hu/

UPÍREJTE SVŮJ POHLED DO VĚČNOSTI, VÁŠ DOMOV JE V NEBI

Moje drahé děti!
Připravte se! Hodina je zde. Chaos se brzy rozšíří na celou Evropu. Nezůstane kámen na kameni.
Už žijete v třetí světové válce. Bude velmi mnoho mrtvých. Teď vystoupí antikrist, jenž vám
namluví, že je Já. Svými falešnými zázraky, které skrze něj koná ďábel, mnohé svede. Nevěřte mu.
Raději za Mne podstupte mučednickou smrt, než byste se nechali svést. Já jsem Bůh. Vykoupení
nastalo, když jsem za vás zemřel na kříži. Můj Druhý příchod bude takový, jak jsem vám řekl v
evangeliu. Jako blesk, tak znovu přijdu zpět. Ve vzkříšeném, oslaveném Těle, plovoucí v toku
světla. Všichni ti, kteří nechají sebe svést a budou uctívat antikrista, budou ztracení. Antikrist bude
hořet navěky v jezeře ohně a síry.

Moje děti, nenechejte se svést! Nevěřte falešným zázrakům! Satan je Boží opicí. Může činit jen
tolik, kolik mu Bůh dovolí proto, aby prosel lidi. Oddělil pravé od pokrytců, věrné od nevěrných.
Moje děti, nezabývejte se dočasným. To všechno uplyne. Upírejte svůj pohled do věčnosti, v nebi
je váš domov. Tam jsem pro vás připravil místo. Ale tam mohou vejít jen ti, kteří Boha milují.
Milujete-li Mě, nepokleknete ani před modlami, ani před antikristem. Tak budete připraveni za Mne
položit život a vytrváte vedle Mne až do smrti.
Mé děti, vaše mučednictví je blízko. Připravujte se na to tak, že budete každý den číst evangelium
a přistupovat k svátostem. Zpovídejte se často, přijímejte! Nosíte-li Mě ve svém srdci, Satan bude
vůči vám bezmocný, neboť Já jsem Králem vašeho maličkého srdce a se Mnou nic nepořídí.
Moji maličcí, přijměte Mě do svého srdce jako váš nejdražší poklad. Já zůstanu váš navždy. Ale co
je na zemi, vše tady necháte. Vám dám Nejvyššího, sebe sama. Jsem pro vás nevyčerpatelný zdroj
síly a milosti. Proto jsem zůstal mezi vámi, abyste spolu se Mnou porazili Zlého. Ochráním vás, aby
vám nedokázal škodit. Jsem oceán lásky. Když se do Mne ponoříte jako malá kapka vody, zakusíte
zázraky. Vzdejte se své svobodné vůle, odevzdejte ji Mně. To jsem učil v Otčenáši: "Buď vůle tvá"!
Vykonáte-li, o co prosím, převezmu otěže vašeho života, rychle vás zformuji svatými a v okamžiku
své smrti přijdete do nebe.
Moje děti, teď jste takoví, jako plod v děloze. Ani on si neumí představit tento nádherný svět, do
něhož se narodí. I vy zde musíte nechat své tělo z prachu a narodit se pro věčnost. Ale není jedno,
zda vaším podílem bude věčné štěstí nebo zatracení. Já chci, aby každý člověk byl spasen. Proto
vám přikazuji, abyste si změnili život. Skoncujte s hříchem, který vás ode Mne odděluje. Plňte moje
Zákony a budete spaseni!
Moje děti, Satan vás všechny nenávidí a chce vás uvrhnout do pekla, aby vás tam mučil navěky.
Lživým způsobem představuje hřích jako přitažlivý, pěkný, a svatost života za odpudivou a nudnou.
Když jsem žil na zemi, davy Mě následovaly a prosily Mě, abych zůstal s nimi. Já jsem stejný
navěky. Zůstal jsem s vámi v nejsvětější svátosti. Přijďte ke Mně! Věnujte Mi čas. Padněte přede
Mnou a řekněte Mi o všech vašich žalech a radostech. Já vám odpovím. Buď z Písma svatého,
nebo zformuji okolnosti a nakonec všechno zlo proměním k vašemu užitku. Věřte ve Mne, hledejte
mou společnost. Choďte ke Mně často. Já vás osvěžím a nadlehčím vaše břemeno.
Moji maličcí, váš život na zemi je krátký, s sebou vezmete jen vaše skutky. Každá mše svatá, každé
svaté přijímání, každá adorace svátostí vás ještě úžeji sjednotí se Mnou a přichystá vás k
rozhovoru se Mnou, který trvá navěky. Má osoba Bohočlověka je pramenem nevyslovitelných krás
a radostí. Můj zevnějšek je úchvatný. Má laskavost, láska je tak přitažlivá, že blažení chtějí být
vždy se Mnou. Lidskými slovy se nedá vyjádřit sláva, jásání radosti a štěstí, které trvá v nebi
navěky pro ty, kteří Boha milují. To se snažte získat ze všech svých sil!
K tomu vám žehnám úžasnou, nekonečnou láskou mého srdce ve jménu Otce i Syna i Ducha
Svatého.
Váš Ježíš

Posilnění z Písma svatého:
Mk 13, 5-6:
5: Ježíš jim odpověděl: Mějte se na pozoru, aby vás nikdo nesvedl!
6: Mnozí přijdou pod mým jménem a budou říkat: "Já to jsem", a mnohé svedou.
Mk 13, 21-27:

21: Řekne-li vám tehdy někdo: "Tady je Mesiáš", nebo: "Tam je", nevěřte tomu!
22: Vystoupí totiž lžimesiáši a lžiproroci, budou konat zázraky a divy, aby svedli, možno-li
i vyvolené.
23: Vy však se mějte na pozoru! Pověděl jsem vám to už napřed.
24: Ale v těchto dnech, po onom soužení, se zatmí slunce a měsíc přestane svítit,
25: hvězdy budou padat z nebe a mocnosti na nebesích budou otřeseny.
26: A tehdy uvidí Syna člověka přicházet v oblacích s velkou mocí a slávou.
27: Tehdy pošle své anděly a své vyvolené od čtyř větrů, od konce země až po konec nebe.

Poselství Ježíše ze dne 2. srpna 2016.
Mária Julianna (Maďarsko), https://jezusuzenete.hu/

ČEKÁ VÁS KRÁSNÝ A ÚŽASNÝ SVĚT
Mé drahé děti,
přišla hodina, chystejte se! Zanedlouho budete za Mne prolévat svou krev. Do vašeho života
vtrhnou draví vlci. Ale nebojte se jich, nad vaší duší nemají žádnou moc. Vaše duše je mým
majetkem. Střežím vás jako svou vlastní slávu. Nebuďte smutní, neboť vás čeká krásný a úžasný
svět. Odtud budete moci vidět své příbuzné na zemi a dokážete jim pomoci mnohem víc, než
kdybyste žili mezi nimi.
Důvěřujte Mi. Obdaruji vás nikdy nekončícím, věčným životem, věčným štěstím. Čekám vás ve své
objímající náruči a uzavřu vás do svého srdce, ukryju vás do své věčné lásky. Já jsem dobrý
pastýř, který dal život za vás. V nebi jsem vám přichystal věčný domov.
Mé děti, oko nevidělo, ucho neslyšelo, lidské srdce není schopno pocítit, co jsem vám připravil.
Nedokážete si představit ani pochopit nekonečné perspektivy a možnosti, které mají vaši
blahoslavení společníci. Ach, kdybyste jen na okamžik mohli uvidět, co tam na vás čeká, učinili
byste vše, abyste to získali.
Mé děti, modlete se neustále za sebe a za své mučednické bratry, abyste dostali milost dobré smrti
a vytrvalosti až do konce. Snažte se Mě následovat v sebezapření a nesení kříže. Potom se s vámi
rozdělím o své břímě, které je sladké, protože vás povedu do nebe.
Já ponesu větší část vašeho kříže, a proto ulehčím vašemu břemenu. Kříž je těžký, pokud jej
nenesete z lásky. Soustředíte-li na své křížové cestě svůj pohled na Mne, jenž jdu vždy před vámi,
zažehnu vaše srdce plamenem a své kříže, které jste dostali ode Mne proto, abych vám pomohl
dojít ke spáse, ponesete snadno a s lehkostí. Neboť jen v utrpení se sjednotíte se Mnou a jen kříž
bude vaší spásou. Tento svět se vší svou rozkoší pomine, ale ten, kdo Mě následuje, najde úzkou
cestičku, která vede k věčnému životu.
Moji maličcí, přichystejte se! Žijte tak, abyste byli stále připraveni na smrt. Jen jedno je jisté: smrt.
Na ni se připravujte jako na nejhlavnější zkoušku svého života, neboť tehdy se rozhodne o vašem
osudu. Dodržíte-li mé Zákony, dostanete se do nebe. Budete-li hluší k mému volání, padnete do
zatracení.
Vyhýbejte se rozkoším světa, pohrdejte vším, co protiřečí mým Zákonům. Hledejte ticho venku a
uvnitř své duše, v tichu Mě najdete. Dám vám svůj pokoj, který vám svět nedokáže dát, a vaši duši
naplním veselím. U Mne jste v bezpečí, neboť budu s vámi až do konce světa.

Beze Mne nedokážete nic vykonat. Zůstaňte v mé lásce, ze srdce odpusťte jeden druhému
a zapomeňte na křivdy, jimiž vás lidé urazili. Pohleďte na mé tělo pokryté ranami a zbrocené krví.
Uslyšíte mou modlitbu, která zazněla z kříže k mému Otci: "Odpusť jim, neboť nevědí, co činí."
Čerpejte sílu ze Mne! V nebi se z toho budete nejvíce radovat, protože můj Otec vám odpustí vaše
hříchy jen tehdy, odpustíte-li druhým. Milujte se navzájem ve Mně, ve Mně jste všichni bratři.
Moje děti, váš život se rychle ukončí. U Mne má hodnotu jen láska. Co jste učinili z čisté,
nesobecké lásky, za to vám dám svou věčnou odměnu.
Žehnám vám mou jedinečnou, nekonečnou, každé lidské chápání přesahující láskou ve jménu Otce
i Syna i Ducha Svatého.
Váš Ježíš
Poselství Ježíše ze dne 21. srpna 2016.
Mária Julianna (Maďarsko), https://jezusuzenete.hu/

TEĎ JE PŘIPRAVÍM O JEJICH MODLY A UKÁŽU JIM SVOU SPRAVEDLNOST

Mé drahé děti,
co jsem vám až dosud prorokoval, to se nyní uskuteční. Přichystejte se! Nyní se naplní slova
evangelia [Mk 13, 19,20]: "Neboť v ty dny bude takové soužení, jakého nebylo od

počátku, kdy Bůh stvořil svět, až do nynějška, a jakého už nikdy nebude. A kdyby Pán
ty dny nezkrátil, nebyl by zachráněn žádný člověk. Ale kvůli vyvoleným, které on
vyvolil, ty dny zkrátí."
Mé děti, nebojte se. Důvěřujte Mi. Nemůže se stát víc, než kolik dovolím. Má církev se musí očistit,
a Mě, svého Mistra, teď bude následovat na Golgotu a na kříž. Buďte Mi věrni až do smrti, neboť
jen tak získáte nebe. Svou církev musím prosít, neboť už mám dost pokrytectví z falešného
evangelia! Už déle nestrpím, aby se Mi vysmívala. Bůh jsem Já. Už mám dost falešných bohů, mezi
nimiž Mě vykresluje jako vlídného starce, který každému dává odměnu, ale spravedlnost
nevykonává. Stojí přece v Písmu svatém [Zj 2, 23]: "... a její děti zahubím. Tak poznají

církevní obce, že já pronikavě vidím až do toho, co člověk chce a cítí a že odplatím
každému z vás podle vašich skutků." Když starozákonní vyvolený lid opustil Boha a uctíval
modly, vždy jej napadl nepřítel, nabral jej na ostří meče a vzal do zajetí.
Když jsem oplakal Jeruzalém, řekl jsem toto [Lk 19, 42-44]:

"... a řekl: Kéž bys tento den i ty poznalo, co vede k pokoji! Nyní je to však tvým očím
skryto. Neboť přijdou na tebe dni, kdy tě tvoji nepřátelé obklíčí náspem, oblehnou tě a
sevřou ze všech stran, srovnají se zemí tebe i tvé děti v tobě a nenechají v tobě kámen
na kameni, protože jsi nepoznalo čas svého navštívení."
[Lk 21, 20-24]:

"Až však uvidíte Jeruzalém obklíčený vojskem, pak vězte, že je blízko jeho zpustošení.
Tehdy ti, kdo budou v Judsku, ať utečou do hor; kdo budou v hlavním městě, ať z něho
odejdou, kdo budou na venkově, ať do města nevcházejí, protože to jsou dni odplaty,
kdy se splní všechno, co je o tom psáno. Běda těhotným a kojícím v těch dnech! Neboť
přijde velká pohroma na tuto zemi a Boží trest na tento lid: Jedni budou padat pod
ostřím meče, druzí budou odváděni jako zajatci mezi všechny národy; po Jeruzalému
budou šlapat pohani až dotud, kdy se naplní čas určený pohanům."
Moje děti, má svatá Matka se před 99 roky zjevila ve Fatimě. Prosila o litování hříchů a o pokání.
Kam až se od té doby spustil svět? Lidé hromadí hřích na hřích a jejich hříchy volají po trestu. Teď
je připravím o jejich modly a ukážu jim svou spravedlnost. Kdo se dosud neucházel o mé
milosrdenství, které jsem vylil na svět, ten potom okusí mou spravedlnost. Neboť za hřích patří
trest. Už vás nebudu dále prosit. Až dosud jsem to činil zbytečně. Změnili jste svůj život jen málo.
Teď slavnostně vyhlašuji, že má ruka udeří na každého hříšníka. Běda těm, které smrt najde
nepřipravené. Budou navždy zatraceni. Dnes ještě můžete svých hříchů litovat a vyzpovídat se.
Dnes ještě můžete přijímat s čistým srdcem, ale zítra už nebudete moci přistupovat ke svátostem.
Mé kostely budou zpustošeny, moje svaté Tělo rozšlapáno, moji kněží zmasakrováni a moji praví
věřící budou zabiti pro svou víru. To všechno bude činit barbarský lid, protože se myslí, že tím
slouží Bohu. Jako Mne ukřižovali na kříži, tak i vás pošlou na smrt. Ale jako Já jsem vystoupil ke
svému Otci, tak i vy vstoupíte se Mnou do Otcova Domu.
Takže se nebojte! Odvážně Mě vyznejte před touto barbarskou hordou. Nebojte se jich! Dokážou
zabít jen vaše tělo, ale vaše duše je moje. To Já vás vezmu do nebe, před Světlo mého Otce, kde
se budete bez konce radovat ve slávě Boží. Nechť se bojí jen hříšníci, ti se mají čeho bát, neboť
když se bezodkladně neobrátí, přijdou do pekla, kde na ně čeká oheň, červi, démoni, věčná muka
a utrpení.
Mé děti, všechno jsem vám dal na vědomí. Miluji vás, ale nedokážu vás spasit bez vaší účasti.
Dostali jste svobodnou vůli a Já ji chovám v úctě. Proto existuje peklo a očistec. Hříchy už volají do
nebe. Zaplatím všem podle jejich skutků a hněv mé spravedlnosti nenechá na sebe čekat. Obraťte
se teď, abyste i vy mohli být mezi blaženými v mém království.
K tomu vám žehnám ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
Ježíš

Pak mě Pán Ježíš nechal několikrát otevřít Písmo svaté Nového Zákona a žádal, abych zapsala do
poselství každý citát.
Mt 25, 41-46:
41: Potom řekne těm po levici: "Pryč ode Mne, vy zlořečení, do věčného ohně, který je připraven pro
ďábla a jeho anděly.
42: Neboť jsem měl hlad a nedali jste mi najíst, měl jsem žízeň a nedali jste mi napít;
43: byl jsem cizí a neujali jste se mě, byl jsem nahý a neoblékli jste mě, byl jsem nemocen a ve
vězení a nenavštívili jste mě."

44: Tu mu na to řeknou také oni: "Pane, kdy jsme tě viděli hladového nebo žíznivého, jako cizího
nebo nahého, nemocného nebo ve vězení, a neposloužili jsme ti?"
45: On jim odpoví: "Skutečně říkám vám: Co jste neudělali pro jednoho z těchto nejnepatrnějších,
ani pro mne jste neudělali."
Řím 12, 19: Nezjednávejte si svoje právo sami, ale nechejte Boha, aby on spravedlivě potrestal.
Stojí totiž v Písmu: "Mně patří odveta, já odplatím", praví Pán.
1Petr 4, 7: Brzy už bude konec všemu. Ovládejte se tedy a na věci se dívejte střízlivě, abyste se
mohli věnovat modlitbě.
1Petr 4, 11: Kdo káže, ať zvěstuje slovo Boží. Kdo slouží, ať to činí ze síly, kterou dává Bůh – tak
aby se všechno dělo k oslavě Boží skrze Ježíše Krista. Jemu buď sláva i moc na věky
Amen. (*)

věků.

1Petr 4, 17: Přišel totiž čas, aby se začal soudit nejdříve Boží dům. Začíná-li to napřed u nás, jak
teprve dopadnou ti, kdo se zdráhají poslušně přijmout Boží evangelium!
2Tim 3, 12: Tak i všichni ostatní, kdo chtějí zbožně žít v Kristu Ježíši, musí podstupovat
pronásledování.

Citace z Nového Zákona:
Nový Zákon, Křesťanská akademie, Řím 1976
(*) Písmo svaté, ekumenické vydání, Praha 1984
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DOKUD JEŠTĚ MÁTE PŘÍLEŽITOST PŘISTUPOVAT K SVÁTOSTEM, VYZPOVÍDEJTE SE
A PŘIJÍMEJTE

Moje drahé děti,
připravte se! Nadešla hodina, kdy oddělím plevy od ječmene, spravedlivé od pokrytců. Nadešel čas
pronásledování spravedlivých, neboť každý, kdo chce zapáleně žít s Kristem, bude trpět
pronásledováním.
Mé děti, dávejte pozor, sázka je velká: Kdo bude věrný až do konce, bude spasen. Kdo Mě vyzná
před lidmi, toho i Já vyznám před svým Otcem a před jeho svatými anděly.
Moje děti, přichystejte se, neboť přišel čas zúčtování. Každému zaplatím podle jeho skutků. Žijte
jako moudré panny, setrvávejte ve stavu milosti, dokud ještě máte příležitost přistupovat k
svátostem, vyzpovídejte se, přijímejte, neboť pravím vám: Zanedlouho se uzavře čas milosti, jenž
vystřídá oprávněný hněv mé spravedlnosti. Oddělím uctívače modly od spravedlivých, a každý
dostane takové místo, jaké si zaslouží.

Moji maličcí, přichystejte se, zanedlouho se bude prolévat vaše krev za Mne, ale buďte si vědomi
toho, že když se odvážně postavíte tváří v tvář svým pronásledovatelům a vytrváte vedle Mne do
konce smrti, odměním vás věčným štěstím. Oko nevidělo, ucho neslyšelo, lidské srdce není
schopno pochopit, co Bůh připravil těm, kteří Ho milují.
Ježíš

Posilnění z Písma svatého:
Mt 25, 21: Jeho pán mu na to řekl: Dobře služebníku dobrý a věrný. Byl jsi věrný nad málem,
ustanovím tě nad mnohem. Vejdi k radostné hostině svého pána.
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BERTE JAKO VELKÉ VYZNAMENÁNÍ, ŽE SVŮJ ŽIVOT MŮŽETE DÁT ZA MNE

Moje drahé děti,
přichystejte se. Hodina už nadešla. Vaše krev bude prolévána za Mne. Už je všechno naplánováno
a přichystáno. Není to nic jiného než naplnění evangelia. Proto se, mé maličké děti, nevzpírejte.
Berte jako velké vyznamenání, že svůj život můžete dát za Mne a za evangelium, kvůli němuž jsem
zemřel i Já. Rozsévačem mé církve je krev mučedníků, kteří svou věrností a láskou oslaví Boha. To
učinil svatý Jan Křtitel, moji apoštolové a mnozí moji následovníci, kteří žili horlivě učením
evangelia.
Moje děti, už je tady hodina, kdy Mě musíte vyznat před tímto hříšným pokolením. Nebojte se!
Když Mě vyznáte a z lásky ke Mně položíte svůj život za evangelium, opustíte zeměkouli, ten
maličký bod, jako svatí. Vystoupíte ze svého pomíjivého těla z prachu, a před vámi se otevřou vámi
nikdy neviděné perspektivy. Tak budete žít v mém království jako moji svatí andělé, kteří jsou
obrovští: "A v ruce držel rozevřený svazeček svitků. Pravou nohu postavil na moře a levou na zem"
[Zj 10, 2].
Navždy se ponoříte do Mne jako maličká kapka vody do nekonečného oceánu lásky. Tehdy bude
Bůh všechno ve všem. Navždy se sjednotíte se Mnou, se svým Bohem Vykupitelem. Nebude vám
stačit celá věčnost, abyste se naplnili nekonečnými zázraky, radostí a pozorováním mého svatého
Světla, abyste Mě vychutnali a oslavili Mě spolu s nedohledným vojskem blažených duší a s mým
nespočitatelným množstvím svatých andělů.
Moje děti, prahněte po Mně, po mém svatém Světle. Vaše touha Mě velice oslaví, neboť tím
vyjádříte svou důvěru vloženou ke Mně, ale i svoji lásku. Kdo Mě skutečně miluje, ten nenávidí
hřích. Nedokáže hřešit a nedává se do řeči s pokušitelem.
Mé děti, vy se nikdy nebojte smrti a ničeho. Strach a obavy jsou od Satana. V lásce není strach.
Když Mě opravdu milujete, pohrdnete smrtí, která je jen práh do věčného života. Opovrhnete
každým utrpením, neboť padnete do mé náruče. Důvěřujte Mi, neboť jsem s vámi každý den,

až do konce světa. Především mým dětem, které trpí nouzí a přinášejí Mi oběti, dám pocítit svou
utěšující a pomáhající přítomnost.
Ony nejvíce zakusí moji božskou sílu a lásku, kterou na ně vylévám. Bez mé milosti by ani jediný
mučedník nedokázal dát za Mne svůj život. To proto, že tehdy Satan útočí s mimořádnou silou. Ale
v mé přítomnosti se vytratí, uteče, ztratí svou sílu.
Ach, moje drahé děti, kdybyste jen na okamžik viděli, co na vás čeká v království mého Otce,
prosili byste Mě s pláčem, abyste tam přišli co nejdřív.
Moji maličcí, hodina je už zde. Radujte se a plesejte, neboť když věrně vytrváte vedle Mne až do
konce smrti, získáte to úžasné věčné štěstí, o němž jsem vám pověděl.
Žehnám vám mým posilujícím požehnáním pro konečný velký souboj se Satanem, a ochraňující
láskou mého srdce ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
Váš Ježíš

Soukromé poselství pro X:
Ať snáší svůj osud s trpělivostí! Skrze něho zachraňuji velké množství duší. Nyní se mu zdá, že
toho utrpení je příliš mnoho, ale není to nic ve srovnání s tím, kolik duší zachráním před věčnou
smrtí. Brzy se jeho osud změní. Ať důvěřuje ve Mne, ať Mi všechno odevzdá. Ať se nesnaží vzít
svůj osud do ruky sám, neboť vše jen pokazí. Já jsem Všemohoucí. Všechno zlo proměním v dobro
k užitku těch, kteří Mě milují.
Soukromé poselství pro Y:
Ať se nermoutí kvůli své tělesné slabosti. Ať prosí o mou sílu. Potom Já budu působit a pracovat
skrze něho. Žehnám mu překypující láskou mého srdce ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
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VYZNEJTE MĚ PŘED TÍMTO HŘÍŠNÝM POKOLENÍM

Moje drahé děti,
pronásledování křesťanů je již na prahu. Celou Evropu zahalí krev křesťanů. Přichystejte se, žijte v
neustálé připravenosti. Hodina je již zde. Syn člověka se dostane do rukou hříšníků. Jako Já tehdy,
před 2000 roky, jsem vystoupil na Golgotu a na kříž, abych vás vykoupil za cenu prolití mé svaté
Krve a mého mučivého utrpení, tak stejně teď i má církev musí vystoupit za Mnou na Golgotu a na
kříž, aby se očistila ve své vlastní krvi a slzách, neboť jen potom, až se očistí, může vejít do mé
slávy.
Mé děti, žijte připravené na smrt. Kdo vytrvá do konce, bude spasen. Vyznejte Mě před tímto
hříšným pokolením. Odevzdejte Mi svůj život, a tak i Já vás vyznám před mým Otcem a před jeho
svatými anděly a získáte věčné štěstí, věčný život.

K tomu vám žehnám úžasnou, lidskou myslí nepochopitelnou, nekonečnou láskou mého srdce ve
jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
Ježíš

Posilnění z Písma svatého:
1Kor 14, 36: Vyšlo snad Boží slovo od vás? Nebo přišlo jen k vám samotným?
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JÁ ZAPLATÍM KAŽDÉMU PODLE JEHO SKUTKŮ
Moje drahé děti,
vzdejte díky za to, že jste katolíci, členové církve, která byla založena skrze Mne. S vděčným
srdcem děkujte, že jsem tu zůstal mezi vámi v nejsvětější svátosti oltářní, že živím vaši duši
v tomto údolí slz, v této pusté poušti, kde bez duchovního pokrmu byste umřeli hladem a žízní.
Mé drahé děti, mému srdci maličcí vyvolení. Mé srdce létá štěstím, když pohlédnu na vás, neboť
vidím vroucí lásku vašeho srdce ke Mně a cítím se velmi dobře ve vás, jako v mých živých
svatostáncích. Vy jste mým pozemským nebem. Vězte, moji maličcí, že vy a vám podobné dětské
duše, ještě stále udržují tento svět. Kdybyste vy nebyli a neudobřovali a neutišovali mé srdce,
smutné kvůli množícím se hříchům, už dávno bych vyhubil celé lidstvo. Ale teď se nechci zaobírat
hříchem, ale množstvím kajících se duší, které do sebe nasákly mé milosti jako houba vodu, jak
vyschlá země rosu, která na ni padá.
Moji maličcí, milované děti mého srdce! Zůstaňte v mé lásce a důvěřujte ve Mne vroucím srdcem.
Velice vás prosím, nebuďte pohoršeni tím, co se musí stát, neboť hřích k sobě přitahuje trest jako
magnet prach železa, protože všechno zlo je následek hříchů. Nebojte se těch, kteří zabíjejí tělo,
ale jinak vám nedokážou uškodit. Těšte se a plesejte s nezadržitelnou radostí v den, kdy se to
všechno stane, neboť vaše jméno je zapsáno do Knihy života. V té hodině, kdy váš život vyhasne
za Mne, se vaše duše osvobodí z příbytku vašeho těla a v nikdy nevídaných výsostech,
majestátnosti a vyhlídkách, bude létat ve věčném domově, kde jsem vám připravil místo.
Štěstí jedné věčnosti nebude stačit k tomu, abyste se naplnili Mnou, pohledem na mé svaté Světlo,
které je tak krásné a úžasné, že žádné podobné vám celý svět nedokáže dát. Přesto, že celý svět
je mým stvořením, počínaje stéblem trávy, jediným ptáčkem, k mohutným vrcholům, k člověku,
říši zvířat, říši rostlin, vody, oceánů, mračen, duhy, slunce, to vše je moje úžasné, skvělé dílo.
Všechno jsem pro člověka stvořil, aby žil v hojnosti, aby jako bratři milovali ve Mně jeden druhého
a aby v štěstí a pokoji zářili před mým Světlem. Já z vás vyzařuji lásku a pokoj. A všechno to se
uskuteční v křesťanských společenstvích, kde z velké lásky ke Mně, jste jeden druhému
opravdovými milujícími bratry, a Já na vás pohlédnu s velkou spokojeností.
Ale mou duši hněte a mým srdcem pronikají trny, když vidím, že člověk je otrokem Satana a neumí
milovat a jeho jediným pokrmem je zloba. Kvůli takovým roním krvavé slzy, neboť oni Mě
odmítnou. Jelikož chovám v úctě svobodnou vůli, kterou dostali, proto jim dovolím, aby celou
věčnost žili beze Mne. To však už není život, ale říše věčné smrti, kde je budou neustále mučit
démoni tak, jako oni mučili své bližní, neboť každý dostane přesně vráceno, co dal druhému.

Moji maličcí, znovu vám říkám, nedávejte se do řeči se Satanem, neboť každý hřích
k sobě přitahuje soud a Já zaplatím každému podle jeho skutků. Moje učení nechť je
vaším každodenním chlebem, a to, co jsem vám svěřil – lásku a službu, kterou jste
ode Mne dostali, dávejte svědomitě dál. Když tak budete žít, budete mít v nebi velkou odměnu.
Žehnám vám svým srdcem překypujícím láskou ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
Ježíš

Posilnění z Písma svatého:
Mk 14, 72: V tom zakokrhal kohout podruhé. Tu se Petr rozpomněl na slova, která mu Ježíš řekl:
než kohout dvakrát zakokrhá, třikrát mě zapřeš." A dal se do pláče.

"Dřív
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ČAS NADEŠEL A MÁ SPRAVEDLNOST OČISTÍ ZEMI

Moje drahé děti, vyvolení mého srdce,
konec této doby je velmi blízko. Tento svět se sám zahubí a s ním i každé Satanovo dílo.
Moji maličcí, znovu vám říkám jen to, abyste žili připravení na smrt, neboť vaše záhuba je blízko.
Buďte ve stálé připravenosti ke skládání účtů, jemuž se nemůže vyhnout ani jeden žijící člověk.
Přede Mnou je všechno ve vás otevřenou knihou, znám každou vaši myšlenku, slovo, vidím vaše
skutky. Žijete-li tak, že dodržujete moje Zákony, tak jdete po dobré cestě a vyhnete se rozsudku.
Jste-li ale zatvrzelí v hříchu, tak na vás čeká velmi smutný osud.
Každý z vás dostane zpět přesně to, co činil druhým lidem. Kdo vraždí, ten bude v pekle stále
zabíjen, a to se bude opakovat bez konce, neboť tam není smrt. Kdo smilnil, ten bude trpět tou
částí těla nemilosrdně navěky. Kdo násilně panoval a vládl, nad ním bude panovat zástup démonů.
Kdo uctíval mamon a byl lakomý, ten bude zbaven veškerého dobra obyčejných potřebných věcí,
světla, vzduchu a vody. Navěky věků ho bude pálit oheň, suchopár, zápach a červi.
Moji maličcí, vy byste nedokázali potrestat druhého za jeho hříchy tak, jak ho bude trestat
oprávněný hněv mé spravedlnosti, jak si zaslouží. Věznice jsou jen sanatoria pro takové hříšníky,
aby je nutily k přemýšlení, aby se obrátili a změnili. Ale když ani to nepomáhá, tak je všechny
navěky srazí můj rozsudek.
Moji maličcí, co teď přijde, to tady ještě nebylo, co existuje svět. Žijte v neustálé připravenosti,
přichystáni na smrt. Každý den si čtěte v evangeliích a moje učení uvádějte v činy! Boha milujte
nade všechno a své bližní zase tak, jak jsem Já miloval vás, když jsem dal na kříži za vás svůj
život. Žijete-li takto, nemáte se čeho bát. V okamžiku své smrti se dostanete do věčného blaha,
kde na vás čeká nekonečný pokoj, radost, bezpečí a úžasné, nekonečné štěstí věčného života.
Naplníte se pohledem na mé svaté Světlo a zakusíte mou vše přesahující věčnou lásku, kterou vyliji
na každé mé dítě, které proměnilo v činy má slova a bylo poslušné mého dobrotivého pozvání.

Moji maličcí, nebojte se! Jsem s vámi každý den, až do konce světa. Zůstaňte v jednotě se Mnou
jako ratolest s vinným kmenem a tak přinesete mnoho ovoce. Z mé milosti se obrátí velké
množství duší, když uvidí váš životní příklad a vaše učení. Tady na zemi je váš nejdůležitější skutek
záchrana duší. Především se namáhejte, abyste spasili svou vlastní duši a přiveďte ke Mně i své
bratry. Přijímejte oběti a utrpení. Sjednocujte je s věčnými zásluhami mého mučivého utrpení
a s mou smrtí na kříži skrze sedmibolestné Neposkvrněné Srdce mé svaté Matky a s jejími slzami je
obětujte mému svatému Otci za záchranu ubohých hříšníků. Budete-li takto žít, uděláte Mi velkou
radost, za kterou vám dám v nebi velkou odměnu.
Moji maličcí, vyvolení mého srdce! Vy jste má radost, štěstí, naděje, má natažená pravá ruka,
hlasatelé, skrze něž dávám pomoc potřebným, hlásám Slovo nevědomým a zachraňuji je od věčné
smrti. Velice vás potřebuji ke spolupráci!
Ani jediný člověk nezemře bez mého vědomí. Dostali jste svobodnou vůli a ti, kteří si zvolili být Mi
poslušní, budou žít na tomto světě tak dlouho, dokud nenaplní můj svatý věčný plán, který jsem
pro ně připravil. Já mám od věčnosti plán s každým člověkem, tady na zemi i ve věčné blaženosti.
V království mého Otce má už každý člověk předem stanovené místo.
Dosáhnete-li svou svatostí života tohoto stupně na zemi, tak obsadíte po vaší smrti své místo. Ale
když v sobě zmaříte mé milosti, tak politováníhodným způsobem dostane vaše dědictví někdo jiný.
Je to jako v podobenství o dvou synech. O tom, který slíbil, ale nakonec nešel pracovat na vinici
svého otce. Takže když nesplníte mou vůli, odseknete sami sebe ode Mne a uschnete navěky jako
ratolest, kterou hodí do ohně.
Moji maličcí, už jsem vám všechno řekl. Protože vás velmi miluji, opakuji se znovu a znovu a varuji
vás. Žijte v neustálé připravenosti, neboť nevíte dne ani hodiny. Pohromy už jsou zde.
Nahromaďte si pro sebe potraviny a vodu, neboť přijdou velmi nuzné časy. Nádoba s vodou,
kterou dnes berete jako samozřejmost, bude velkým pokladem. Čas nadešel a má spravedlnost
očistí zemi. Tato doba se rychle ukončí a po všeobecné očistě ji nahradí nová vláda pokoje na 1000
let. Potom, co očistím zemi, svážu mého protivníka, Satana a hodím ho do pekla. Po 1000 let
nebude moci odtamtud vyjít, aby pokoušel lidi. Pak budete žít v pokoji a lásce, pošlu lidem kněze a
učitele a mé poznání naplní zemi.
Bude jen jedno náboženství, skrze Mne založená katolická univerzální církev. Bude jen jeden
zákon, a to láska. Bude jen jeden Bůh – Nejsvětější Trojice, která je přítomná v nejsvětější svátosti
oltářní. V eucharistii bude Nejsvětější Trojici obklopovat nikdy nevídaná úcta a zbožnění. Země
bude hojně přinášet své plody a lidem zůstane dost času na adoraci, uctívání a na účasti na mši
svaté. K četbě Písma svatého a na vzájemné prožívání láskyplného vztahu. Nebude spěch, nebude
trápení, neboť každý člověk bude pomáhat druhému. Tato doba bude předsíní nebe, kde budete
žít v takové lásce, jakou jsem stvořil první lidskou dvojici.
Moji maličcí, přichystejte se. Vzdejte díky, že jsem zůstal mezi vámi, že k vám mluvím, že se o vás
starám. Nebojte se, to všechno se musí stát, neboť je to v Písmu svatém. Písmo svaté se dá
chápat různým způsobem a ti, kteří má poselství odmítnou, upadnou v omyl. Všechno jsem vám
dal jasně na vědomí. Čas už nadešel, chystejte se.
Žehnám vám svým srdcem překypujícím nekonečnou láskou ve jménu Otce i Ducha Svatého.
Ježíš

Posilnění z Písma svatého:
Mk 13, 5-13:
5: Ježíš jim odpověděl: "Mějte se na pozoru, aby vás někdo nesvedl."

6: Mnozí přijdou pod mým jménem a budou říkat. "Já to jsem", a mnohé svedou.
7: Až uslyšíte o válkách a válečných zvěstech, nelekejte se, musí se to stát, ale to ještě není konec.
8: Neboť povstane národ proti národu a národ proti státu, na jednom místě za druhým bude
zemětřesení, bude hlad – ale to je jen začátek strastí.
9: Vy se mějte na pozoru! Budou vás vydávat k soudu a v synagogách budete biti, budou vás stavět
před místodržitele a krále kvůli mně, jim na svědectví.
10: Ale napřed musí být hlásáno evangelium všem národům.
11: Až vás povedou před soud, nedělejte si předem starosti, co máte mluvit, ale mluvte tak, jak vám
to bude v této chvíli dáno; neboť to pak už nemluvíte vy, ale Duch Svatý.
12: Vydá na smrt bratr bratra a otec syna, povstanou děti proti rodičům a způsobí jim smrt.
13: Budete ode všech nenáviděni pro mé jméno, kdo však vytrvá až do konce, bude spasen.
Mk 13, 21-31:
21: Řekne-li vám tehdy někdo: "Tady je Mesiáš", nebo "Tam je", nevěřte tomu
22: Vystoupí totiž lžimesiáši a lžiproroci, budou konat zázraky a divy, aby svedli, možno-li,
i vyvolené.
23: Vy však se mějte na pozoru. Pověděl jsem vám to všechno už napřed.
24: Ale v těch dnech, po onom soužení, se zatmí slunce a měsíc přestane svítit,
25: hvězdy budou padat z nebe a mocnosti na nebesích budou otřeseny.
26: A tehdy uvidí Syna člověka přicházet v oblacích s velkou mocí a slávou.
27: Tehdy pošle své anděly a shromáždí své vyvolené od čtyř větrů, od konce země až po konec
nebe.
28: Poučte se z přirovnání o fíkovníku! Když se jeho větve nalévají mízou a nasazují listy, poznáváte
toho, že je blízko léto.
29: Stejně tak, až vy sami uvidíte, že se toto děje, vězte, že je to blízko, přede dveřmi.
30: Skutečně, říkám vám: Nepomine toto pokolení, než se to všechno stane.
31: Nebe a země pominou, ale moje slova nepominou.

z
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HŘÍŠNÍCI NEMOHOU ZDĚDIT BOŽÍ KRÁLOVSTVÍ

Moje drahé děti, milí vyvolení mého srdce,
přichystejte se! Snažte se vejít úzkou bránou, neboť pravím vám, zanedlouho budete muset stát
před mou Boží soudnou stolicí. Ti, kdo žijí v hříchu, ať přestanou, a ať se ke Mně obrátí co
nejdříve, neboť hříšníci nemohou zdědit Boží království. Hřích je pro Mne tak ohavný a odpuzující,
že dokážu odpustit hříchy jen lidem, kteří budou litovat svých hříchů a prosit Mě o odpuštění.
Kdo nebude litovat svých hříchů, nebude moci přijít před mé svaté Světlo.
Moji maličcí, přede Mnou nejsou tajemství. Vidím celý váš život, vaše myšlenky, slova a skutky.
Nemůžete Mě oklamat. Duše hříšníka je černá. Jedině moje svatá Krev vás dokáže očistit, ale jen
pokud budete chtít. Protože chovám v úctě vaši svobodnou vůli, mohu očistit jen duše, které litují
svých hříchů. Zatvrzelí v hříchu zůstanou. Ti nechtějí být se Mnou, proto si zvolí peklo. Na zemi
dělali peklo ze svého života, proto i pokračování bude takové, v jakém žili tady na zemi. V pekle se
jen vystupňuje a zesílí jejich zloba a nenávist. Tam dostanou zpět to, co na zemi dávali svým
bližním. Budou trpět navěky, protože po smrti se už nedokážou změnit.

Proto moji maličcí, litujte svých hříchů, dokud žijete na zemi! Proste Mě o odpuštění a také
i všechny ty, které jste urazili. Napravte své hříchy, dokud jste ještě tady, neboť když to neučiníte,
budete je muset na jiném světě přetrpět v očistci.
Moje děti, v evangeliích je o Mně všechno napsáno. Byl jsem čistý, pravdivý, neposkvrněný
a svatý. Činil jsem jen dobro. Proto jsem vás všechny prosil, abyste byli dokonalí, jako je
váš Nebeský Otec. Neboť jen tak se stanete hodni předstoupit přede Mne a před mého
Nejsvětějšího Otce. Jen tak můžete vejít do nebe. Ale všichni, kdo žijí v hříchu, tam vejít nemohou.
Proto moji drazí maličcí, zvolíte-li si věčné štěstí, snažte se už na zemi žít ve svatosti života! Celým
svým srdcem toužím po tom, aby každý člověk byl spasen. Proto vás učím a napomínám. Dokud
žijete na zemi, využijte každou minutu k posvěcení své duše! Zpovídejte se, přijímejte. Přistupujte
často ke svátostem. Tehdy se očistíte a Satan na vás nenajde slabé místo. A Já vám potom dám
všechnu milost, aby vaše duše žila v trvajícím štěstí navěky.
Chystejte se! Čas brzy uplyne. Má spravedlnost zasáhne zem. Potrestám hříšníky, jako otec trestá
své syny. Pravdivé ale pozvednu k sobě.
K tomu vám žehnám s překypující, nekonečnou láskou mého srdce ve jménu Otce i Syna i Ducha
Svatého.
Váš Ježíš

Soukromé poselství pro X:
Buď trpělivá a odpouštějící. I tvá láska se ke Mně obrátí. Pomalu, stupeň po stupni se bude
přibližovat ke Mně. Já potom otevřu jeho srdce a naplním je svou milostí. Neustále se za něj modli.
Pro tvé životní obětování ho zachráním, a ještě i jeho rodinu.
Soukromé poselství pro Y:
Moje maličká dcero, raduj se. Oslavuj Mě neustále. Pokračuj i nadále v modlitbě. Pros o účinné
orodování mé svaté Matky a o ochranu jejího božského mateřského pláště. U Mne pros zase pro
vás o ochranu mou vzácnou svatou Krví.
Žehnám tobě a tvým milovaným svým srdcem a svou nekonečnou láskou, jež přesahuje veškeré
lidské chápání.
Žehnám ti mým posilňujícím požehnáním ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
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KDYŽ MĚ PŘED LIDMI VYZNÁTE, TAK I JÁ VÁS VYZNÁM PŘED MÝM OTCEM

Moje drahé děti,
času ubývá. Žel, velmi mnoho lidí žije v marnivosti a jejich dny, roky míjejí a celý život upadá do
rozkladu. Nemá žádnou hodnotu, neboť promarnili příležitost a nepřijali poklady, které by ode Mne
dostali skrze mé milosti. Ale čas těch, kdo svůj život odevzdali Mně a sami sebe obětovali mé svaté

službě, je jako kvetoucí ratolest na vinném keři, která přinese hodně ovoce a zachrání velké
množství duší pro věčnou spásu.
Moje děti, dostaly jste čas k tomu, abyste do Otcova Domu přišly s hojnou úrodou. Během svého
života se nejdříve namáhejte na přípravě vaší vlastní svatosti života a zachraňujte duše. Vytrhněte
je ze Satanova spáru svými modlitbami, utrpením, oběťmi obětovanými Mně a učením, které
předáváte hříšným duším. Jednáte-li takto, budete mými spolupracovníky a Já řeknu i vám to, co
Petrovi, že vás učiním rybáři lidí. Nedělám rozdíl mezi svými apoštoly a mezi všemi, až do konce
světa žijícími lidmi, kteří Mě následují. Vám všem jsem řekl: "Buďte dokonalí, jako je dokonalý můj
Nebeský Otec!" [Mt 5, 48].
To se nevztahuje jen na kněze a řeholníky, ale na každého člověka, neboť ten se dá posvětit v
každém životním stavu, a všude je zapotřebí svatých. I vám říkám totéž, co jsem řekl apoštolům:
"Jděte a učte všechny národy!" To se nevztahuje jen na misionáře a na moje kněze, ale na
každého člověka tam, kde žije: Ve své rodině, na svém pracovišti, ve svém okolí, aby, stejně jako
vy, svým životním příkladem, svými skutky a svými slovy, šířil mé evangelium.
V takových duších mám velkou zálibu a říkám vám: velkou odměnu dostane ode Mne i ten
nejjednodušší, nejmenší člověk, který Mě zastupuje ve své rodině a ve svém okolí, podobně jako
moji velcí kněží, moji svatí, kteří jsou před světem známí a vážení, neboť vše je má milost. Já
rozdávám talenty a podle zdatnosti s jakou je zúročují, jim dávám odměnu.
Moje děti, hodina už nadešla. Jako tmavý mrak mlhy sestoupí dolů na svět těžký hněv mé
spravedlnosti. Jen vy, i když je vás velmi málo, zadržujete svými modlitbami mou ruku, chystající
se udeřit. Jen s ohledem na vás dávám světu příležitost k obrácení, ale už ne na dlouho. Čas
uplyne a Já každému zaplatím podle jeho skutků.
Mé děti, přichystejte se! Čeká vás nikdy neviděné pronásledování. Očistím zemi. Zůstane jen velmi
málo lidí a ti, kteří budou žít, budou závidět mrtvým. Tak pustou a prázdnou pouští bude zem, že
ti, kdo zůstanou, si budou myslet, že jsou sami. Nebude komunikace, nebudou média, bude jen
Bůh. Když se k němu bude člověk modlit s věřící duší, najde vyslyšení a dostane se mu pomoci.
Moje děti, tuto zem musím očistit, neboť kdybych tak neučinil, zatratilo by se velké množství duší.
I ve vašich současných dnech jich velmi mnoho padá do pekla, neboť lidé svými zlými a podlými
činy a svými hříchy vysvobodili všechny ďábly a démony z pekla, kteří bloudí po zemi a navádějí
lidi k zlomyslnostem. Modlete se! Modlete se! Modlete se! Teď ze všeho nejvíce potřebujete
modlitbu.
Když Mě budete prosit se silnou vírou, obrátím ještě mnoho duší a přivedu je na cestu Pravdy.
Kdybyste viděli, kolik je démonů na zemi, kteří se snaží svést lidi k všelikému zlu, umřeli byste
strachem. Tyto zlé duchovní hordy jsou tak odporné, že byste zemřeli děsem. Útočí na každého
člověka v jeho slabém místě. U někoho je to moc, u jiného tělesná rozkoš, u dalšího mamon, a
skrze ně je dokážou spoutat a uvrhnout do zatracení.
Moji maličcí, když před vás přivedu člověka, jenž prosí o vaši pomoc, protože je v hříchu, činím to
proto, že skrze vás chci zachránit jeho duši. Za takové lidi se modlete a postěte, dokážete-li to, a
veďte ho ke Mně na dobrou cestu, k pravdě, k čistotě a k svatosti života. Nebe se z takových duší
bude nejvíc radovat, neboť je lepší mít radost z jediného obráceného než z 99 spravedlivých.
Mé děti, velmi vás prosím, ohlašujte mé Slovo při každé příležitosti, ať je to vhodné, nebo ne.
Každému vyprávějte o Mně, o učení v evangeliích. Ať jsem jejich středem, ať jsem ten, kdo je vždy
v jejich životě na prvním místě. Když Mě před lidmi vyznáte, tak i Já vás vyznám před mým Otcem
a jeho svatými anděly, což znamená, že budete mít v nebi svůj podíl ve velké cti a úctě, navěky
věků.

Moji drazí maličcí, přijímejte mé učení, moje slova obracejte v činy a Já vám požehnám
s překypující láskou svého srdce ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
Váš Ježíš

Posilnění z Písma svatého:
1Thes 5, 19-20:
19: Nezhášejte oheň Ducha,
20: dar promlouvání z vnuknutí nepodceňujte;
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ODPUSTÍM VÁM KAŽDÝ HŘÍCH, KTERÉHO LITUJETE

Moje drahé děti,
velice, velice vás miluji. Prahnu po vašich duších a chtěl bych, abyste byli tam, kde jsem Já,
a viděli moji slávu. Proto vám dávám poselství, napomínám a učím vás, protože vás chci zachránit
před pekelným ohněm. Když učiníte, o co vás prosím, budete navždy šťastni.
Moje děti, život na zemi je velmi, velmi krátký. Přirovnám-li jej k věčnému životu, je jako nic. Ale
stačí k tomu, abyste si zasloužili štěstí věčného života, když budete spolupracovat s mou milostí.
Všechny vás volám, přitahuji. Vezmu vás ven, do pustiny a budu apelovat na vaši duši. Otevřete-li
svou mysl, budete-li naslouchat mému hlasu a obrátíte v skutky mé učení, tak budete moci obsadit
to nádherné místo, které jsem vám připravil v království mého Otce.
Vroucně si přejte, abyste měli to štěstí pohledu na mé svaté Světlo. Takto Mě učiníte velmi
šťastným a vyhnete se očistci, který nesnesitelně pálí ty, kteří netouží jít do nebe. Ale toužit
dokážete jen tehdy, žijete-li ve svatosti života. Když jste v hříchu, tehdy se Mě bojíte a ukrýváte se
přede Mnou, jak to činili Adam a Eva. Ale Já všechno vím a vidím. Dokonce i vaše myšlenky. Moje
drahé děti, proto skoncujte s hříchem a potom se nebudete mít čeho bát. Milujte Mě celým svým
srdcem, duší, myslí, vší svou silou, a potom se z vás vytratí strach.
Moji drazí maličcí, čas je krátký. Váš život uplyne jako letmý okamžik. Všichni musíte stát před mou
soudnou stolicí. Má spravedlnost je stejně tak hluboká a dokonalá, jako moje milosrdenství. Proto
prosím, abyste žili v neustálé připravenosti, abyste se ve svátečním plášti, tedy ve svatosti života,
objevili před mým svatým Světlem, jestliže vás kdykoliv vyzvu, abyste vyšli z vašeho pomíjivého
těla, jež je z prachu.
Mé děti, litujte svých hříchů každý den, dokonce okamžitě, jakmile zhřešíte. Ponořte se do mé
milosrdné lásky. Odpustím vám každý hřích, kterého litujete. Ale kdo nebude litovat svých hříchů
a zůstane v nich, ten musí navždy snášet následky.
Moji maličcí, nestaňte se nikdy sebevrahy! To nic nevyřeší, ale může uvrhnout do zatracení.
Všechny vaše starosti odevzdejte Mně. Důvěřujte Mi. Já jsem všemohoucí. V míře vaší důvěry vám

dám mé milosti. Nebojte se Mi odevzdat svůj život. Nebojte se změny. Já vás očistím od každého
hříšného a zbytečného kontaktu. Potom budete hojnými úrodnými ratolestmi, které se živí ze Mne,
z vinného kmene.
K tomu vám žehnám překypující láskou mého srdce ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
Váš Ježíš

Modlitba skrze Ducha Svatého
Ó, nekonečné milosrdenství, nekonečná lásko! Je tak dobré ponořit se v Tebe a v Tobě si
odpočinout. Má kráso, můj Králi, má jediná radosti, mé milované štěstí, vždy jen myslím na Tebe.
Neustále Tě vidím před sebou. Tebou se sytím, Tebe stále zbožňuji. Prahnu touhou, má duše už
touhou umírá, aby Tě konečně viděla tak, jaký jsi, ze Světla do Světla, ve tvé slávě.
Ó, Pane můj, cožpak takto ses nemodlil: "Otče, chci, aby i ti, které jsi mi dal, byli se Mnou tam,
kde jsem Já, aby uviděli mou slávu!"
Děkuji, že jsi o to prosil, že to chceš. Toužím po tom, aby se to co nejdříve stalo. Čas uplývá, jako
zrnka písku a každým dnem, každou hodinou jsem stále blíže Tobě. Tobě dík a sláva, že čas
pomine a přijde okamžik, kdy od Tebe uslyším: "Pojď! Obsaď místo, které jsem od věků přichystal
na kříži pro tebe, abych tě vykoupil z tvých hříchů.
Ó můj milovaný božský Manželi, s kterým jsem se navždy sjednotila. Děkuji, že ses ke mně sklonil,
k zrnku prachu, k nicotě. Celá věčnost nebude stačit, abych ti vzdala díky a abych oslavila tvé
drahé, svaté jméno. Zůstaň se mnou můj Ježíši, neboť už se stmívá! Můj život ubývá, jako knot
svíce. Ale radost mě naplňuje a vzdávám ti díky, neboť se již blíží okamžik, kdy ze Světla do Světla
Ti mohu vyznat svou věčnou lásku.
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ZANEDLOUHO ZAVŘOU MÉ KOSTELY, BUDOU HLÁSAT FALEŠNÁ A CIZÍ UČENÍ
Moje drahé děti,
už žijete v době, kdy se stane všechno, co jste ode Mne slyšely. Nebe a země pominou, ale má
slova k vám nikdy nepominou. Jako déšť, který padá z nebe, se nevrátí, dokud nezalije zem a
nevyklíčí rostliny, tak i moje proroctví se naplní ve svém čase, kdy se projeví všechno, co jsem pro
vás stanovil v mém věčném plánu.
Moje děti, tato zem se teď tak zkazila, tak se rozmohl hřích, že to přivolává zadostiučinění.
Všechna vaše slova a skutky mají následky. Následkem hříchu je trest. Dobré skutky a zachovávání
Božích Zákonů zasluhují věčnou odměnu, věčnou radost v nebi.

Mé děti, teď žijete hodinu velké zkoušky. Teď, ve vašich dnech, oddělím hříšníky od spravedlivých.
Dávejte pozor, jak žijete. Buďte stále připraveny na smrt, neboť velmi náhle udeří smrt na ty, kteří
oddalují svoje obrácení a cítí se dobře v kaluži hříchu, jako prase v mléku.
Moje děti, očistěte si duši ve svátosti zpovědi. Přistupujte ke Mně, kdy jsem ještě přítomen ve
svátosti oltářní, neboť pravím vám, zanedlouho zavřou mé kostely, budou hlásat falešná a cizí
učení. Moji věrní a praví kněží budou odvlečeni a zabiti. Moji praví a věrní věřící se stanou
mučedníky. Ale to všechno se musí stát, protože se ukáže, kdo je pravý a věrný, a kdo ne.
Moji maličcí, čas nadešel a hodina je zde. Už se hlásá falešné učení. Vláda Satana se na zemi tak
rozšířila, že kdyby to bylo možné, tak i vyvolení by byli svedeni. Proto, moji maličcí, všechno
prozkoumejte, porovnejte s evangeliem a přijímejte jen to, co se s ním shoduje, a vše jiné
odvrhněte, i kdyby to říkal kdovíkdo. Teď přijdou tak těžké časy, že kdybych je nezkrátil, ještě i
vyvolení by upadli do omylů a opustili by Mě. O vaše duše se teď vede hrozná duchovní válka.
Tady na zemi se to hemží všemi démony a ďábly pekla, kteří doslova hledají, koho by zhltli. Buďte
silní ve víře a postavte se jim!
Mé maličké děti, kdybyste jen viděly to bitevní pole, tuto válku, bitvy, které teď zuří, umřely byste
hrůzou. Vyproste si u Mě milost silné víry, postavte se proti Zlému, nedávejte se s ním nikdy do
řeči a nebojte se ho. Postavte se mu! Do rukou jste dostaly duchovní zbraně. Proste pro sebe o
ochranu mé svaté Krve a pláště vaší svaté Nebeské Matky! Nechť je vaší zbraní růženec, modlitba
svatého Michaela archanděla a modlitba Pomoz mi teď, Maria.
Slova modlitby pálí mého protivníka, zrnka růžence a vaše víra ho ochromuje.
Moji maličcí, kdybyste věděli, s jakou velkou převahou získáte vítězství nad zlými duchy vašimi
modlitbami plných víry, nepřestávali byste se modlit. Vaše modlitby se rozšíří až na konec světa, na
každou v těle žijící duši. Důvěřujte Mi, Já jsem přemohl svět. Můj protivník, Satan, je věčný
poraženec. Nevěřte mu, nepodléhejte jeho klamům. Chyťte se mé ruky, proražené hřebem za vás.
Posilněte si svou duši mým vzácným svatým Tělem a mou vzácnou Krví ve svatém přijímání.
Moje děti, dal jsem vám všechno. Svěřil jsem vám nesmírný, největší poklad – sebe samého. Jste
nositeli Boha!
Moje děti, nesnižujte se ke zlým duším, ať k vám nedosáhne útok protivníka. Důvěřujte Mi zcela,
neboť Já jsem věčný vítěz a Satan může jen tolik učinit, kolik mu dovolím pro užitek vaší duše,
abych vás vedl ke spáse.
Moji maličcí, čas už nadešel. Už žijete v konečném velkém boji, po němž bude následovat vítězství
Neposkvrněného Srdce mé svaté Matky. Nyní zuří boj mezi církví a anticírkví, mezi evangeliem a
antievangeliem. Teď se rozhodne o vašem věčném osudu v závislosti na tom, ke komu se přidáte
– k Bohu, nebo k Satanu. Nelpěte tady na zemi na nikom a na ničem. Vzdalte se od mamonu, od
těla, moci a od každého hříchu, který je jen falešným leskem a vede do pekla. Ponořte se do mé
vroucí lásky! Má láska je jako horoucí oceán plamenů, který hoří, ale nepálí. Je hebký, měkký a je
úžasným světlem, radostí, věčným štěstím.
Moje děti, ponořte se v Boha, v Němž žijete, pohybujete se a existujete. V Boha, do věčné
nekonečné lásky, jenž je Trojjediný, a přece jeden. V Otce, který svého nejdražšího jednorozeného
Syna dal za vás, aby ten, kdo v Něho věří, se neztratil, ale aby měl věčný život. Aby měli věčný
život v Duchu Svatém, jenž vás učí všemu, co vám řeklo vtělené Slovo. On je ten, kdo dokončí dílo
vykoupení. Ten, kdo vaše srdce naplní horoucí láskou Boha a kdo se za vás modlí podle zalíbení
Boha. Ach, moji maličcí, kdybyste jen pochopili, jak velký poklad vlastníte, celý svět byste pokládali
za odpad, jímž, vzhledem k Bohu, také je.

Moji maličcí, kvůli vám jsem sestoupil ze slávy mé a mého Otce a jako malé, chudé dítě jsem přišel
na svět ve stáji. Ale láska Marie a Josefa Mě za všechno odškodnila. Největší bohatství a přepych
by nevydal za tisícinu toho štěstí, za starostlivou čistou lásku těchto dvou lidí. Symbolem
Nejsvětější Trojice se na tomto světě stala svatá rodina. Tehdy se naplnilo stvoření věčného plánu,
podle něhož stvořil Bůh člověka jako muže a ženu a obdaroval je potomky. To se ve svaté rodině,
ve Mně, Marii a Josefovi naplnilo podle věčného Božího plánu.
Mohlo se to naplnit proto, že tam vládla Boží láska a všichni tři jsme milovali z čistého srdce jeden
druhého. Ach, kdybyste pochopili, že největší hodnotou na světě je láska, neběhali byste za
časnými, falešnými modlami, a kdybyste pochopili, proč jsem ji dal za hlavní příkaz, celou svou
silou byste se snažili o lásku a prosili byste Ducha Svatého, aby On miloval ve vás a skrze vás,
neboť to je jedinečné štěstí a zárodek věčného života, který vede ke spáse.
Moji drazí maličcí, milujte Boha celým svým srdcem, celou svou silou a celou svou myslí a jeden
druhého zase tak, jak jsem Já miloval vás, kdy jsem ještě za vás dal i svůj život.
Mé děti, dávejte pozor, neboť Satan je velmi prohnaný, dokáže překroutit význam všeho.
Uchovejte si křesťanské hodnoty, k nimž jsem vám dal příklad, nikdy se nevzdejte vaší víry a vždy
dodržujte pořadí v lásce. První je Bůh, druhý je váš bližní, k němuž patříte i vy. Nepokládejte
zvířata a rostliny za rovnocenné s člověkem a nepokládejte křesťanskou víru za rovnou s jinými
náboženstvími.
Hlavně vy, kteří jste se narodili do skrze Mne založené katolické, univerzální církve, jste dostali
nejvíc a z toho vydáte největší zúčtování. Nenechejte se svést, abyste vstoupili do sloučeného
náboženství. Vy se držte mého učení, obracejte evangelium v činy, a co nejčastěji přistupujte ke
svátostem! Zpovídejte se, přijímejte svatou eucharistii, každou neděli se účastněte mše svaté, ale
když můžete, i během týdne. To je pramenem síly. Neboť potom Já žiji ve vás a se Mnou si Satan
neví rady.
Žehnám vám nekonečnou láskou a věrností mého srdce ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
Váš Ježíš

Posilnění z Písma svatého:
1Thes 2, 13: To je důvod, proč i my děkujeme bez ustání Bohu za to, že když jste nás uslyšeli kázat Boží
slovo, vzali jste je ne jako slovo lidské, nýbrž – jak to skutečně je – jako slovo Boží. A protože věříte,
ukazují se na vás také jeho účinky.

Poselství Ježíše ze dne 9. října 2016.
Mária Julianna (Maďarsko), https://jezusuzenete.hu/

NECHŤ JE PROKLET, KDO OHLAŠUJE NĚCO JINÉHO, NEŽ JSTE DOSTALI
Moje drahé děti, vyvolení mého srdce,
utěšujte Mě a vzpomínejte na Mne, neboť dolehl na Mne velký smutek. Evangelium bude
zfalšováno a má slova budou popřena. Pravím vám, že na všechny, kdo to učiní, budou uplatněna
slova svatého Pavla Galaťanům:

"Nechť je proklet, kdo ohlašuje něco jiného, než jste dostali. Znovu říkám: Nechť je proklet!" Až se
objeví u soudu před mým Světlem, pak jim řeknu: Kliďte se, prokletí, do věčného ohně, který byl
stvořen pro ďábly a jejich vazaly! Tam bude pláč a skřípění zubů navěky věků."
Moje drahé děti, vytrvejte věrně vedle Mě až do smrti, i za cenu prolití své krve. Neboť mnohem
lepší je zemřít pro Mne z lásky a věrnosti, než Mě opustit a dostat se do věčného ohně. Nečiňte Mi
bolest svou nevěrou a nepáchejte hřích. Nyní je zvlášť naléhavé, abyste velmi prosili o milost
osvícení a sílu Ducha Svatého, abyste prohlédli jejich falešnosti a lži. Je to jen falešné
milosrdenství, skrze které se honí za vlastní slávou. Protože každému chtějí vyhovět, znovu a
znovu Mě zrazují, zapírají, mučí až k smrti a křižují. Kolísavé věřící uvrhnou do pekla a tím učiní
marným mé utrpení a mou mučivou smrt, smrt, kterou jsem pro ně přinesl. K této době jsem řekl,
že kvůli vyvoleným zkrátím ty dny, aby i oni nepadli za oběť, neboť je-li to možné, ještě i je chtějí
uvést v omyl.
Mé děti, je to duchovní boj. Boj na život a na smrt. Satan a jeho démoni vypověděli válku a ve
spolupráci se svými loutkami sáhnou po duši nevinných. Chtějí dostat prosté lidi do osidel, aby je
uvrhli do pekla. Znovu vám říkám, mé děti, proste pro sebe o milost osvícení, o sílu Ducha Svatého
a o víru, abyste se silou své víry vzepřeli Zlému, který nyní útočí stokrát, milionkrát silněji než
kdysi. Jako řvoucí lev hledá, koho by pohltil.
Mé děti, teď žijete v nejtěžší době v historii. Velké pronásledování křesťanů bude pro vás
osvěžením, kdy, prokazujíce svou věrnost Mně, půjdete odvážně vstříc smrti, protože víte, že se
vaše duše se osvobodí od svého těla z prachu země a celou věčnost na Mne budete pohlížet ze
Světla do Světla. Nebudete se moci Mnou nasytit a budete spoluúčastníci věčného štěstí. Ale běda
těm, kteří Mě nevěrně opustili a obrátí se ke Mně zády. Stokrát běda mým kněžím, kteří se přidají
k těm, kdo budou hlásat antievangelium a podporovat anticírkev.
Tento konečný boj nepřátel církve a evangelia s představiteli pravé církve a pravého evangelia se
nyní formuje. Podzemní církev, kde Mě uctívají v úkrytech a v pravdě ukazují nejsvětější oběť, mši
svatou, se již objevuje. Anticírkev, kde otevřeně hlásají kacířství, Mě potupí, vysměje se Mi a
pozmění má slova, za něž jsem prolil svou krev a zemřel smrtí na kříži.
K tomu jsem řekl: Nenásledujte je! Raději umřete, než abyste se postavili do jejich řad. Bůh jsem
jedině Já. Syn Otce, který jsem přišel do světa proto, abych vás vykoupil z vašich hříchů. Stal jsem
se člověkem, abyste se dostali do osobního kontaktu se Mnou. Jedině Mě adorujte v nejsvětější
svátosti, v níž jsem skutečně přítomen, a kde jsem Já, je i můj Otec a i Duch Svatý.
Mým učedníkům jsem řekl: Chraňte se kvasu farizejů! I vám to říkám: zachovejte odstup od učení
hlásající kacířství. Já zůstanu tentýž včera, dnes a navždy. Mé Slovo je duše a život, a je věčné a
nezměnitelné. Není jiné evangelium, není jiné vykoupení. Co je mimo toho, co jste ode Mne slyšeli,
je lež a ďáblova past, aby uvrhl do zatracení ty, kdo ho následují.
Mé děti, zvlášť teď je třeba, abyste přistupovali k svátostem, dokud je to ještě možné. Modlete se
za pravé, věrné kněze, kteří i v úkrytech budou sloužit mši svatou, budou vás zpovídat a podávat
vám svaté přijímání.
Moji maličcí, z běhu událostí můžete rozpoznat, že žijete v posledních časech. To všechno
už nemůže trvat dlouho. Satan cítí, že má málo času a mele z posledního. Ve svém hněvu, kdy už
ztrácí rozum, je schopen každého prostředku, aby co nejvíce duší uvrhl do zatracení.
Dosud sledoval tři hlavní směry: Panovačnost, hříchy těla a touhu vlastnit. Ale teď si podmaňuje
ostatní, nebezpečnější oblasti – mou církev trhá na kusy, falšuje evangelium a způsobí, že se moje
krotké, jednoduché děti stanou oběťmi kacířství. Já se za vás modlím před mým Otcem, aby

zachránil maličké, aby se nenachytali na falešnosti a lži, protože mezi těmi, kteří neznají
evangelium, budou takoví, kteří uvěří tomuto falešnému milosrdnému antievangeliu.
Moje drahé děti, to vše dovolím proto, neboť skrze vaši, až do smrti trvající věrnost a lásku ke
Mně, se chci ve vás oslavit před mým protivníkem, který si ode Mne vyžádal mou církev na sto let.
Tuto univerzální katolickou církev, založenou na mém svatém Těle, mé svaté Krvi a mém svatém
Slovu brány pekla nemohou přemoci.
To máte chápat v duchovním pohledu. Neboť přijde čas, kdy ve Vatikánu nezůstane kámen na
kameni, což je předobraz Jeruzaléma, kde nepoznali čas svého navštívení, kde Mne, svého
Vykupitele, ukřižovali na kříži. Teď Mě stejně tak zradí a ukřižují na kříži představitelé anticírkve a
antievangelia. Proto jejich trest bude vykonán a bude ohromující. Ale všechny duše, které
spolupracují s mou milostí a čtou má poselství, která jim dávám proto, aby rozpoznaly události
současné doby, vytrvají v Pravdě a dají za Mne svůj život. V nich se oslavím a oni budou rozsévači
mé obnovené církve.
Mé děti, tato éra se zanedlouho uzavře. Ďábel může učinit jen tolik, kolik mu dovolím. Brzy se
objeví antikrist, jehož čas – tři a půl roku – je znám z Písma svatého. Potom se vrátím zpět v mé
slávě a dechem mých úst Zlého zahubím. Přikážu mému svatému andělu, aby hlavního padlého
anděla svázal na tisíc roků a hodil na dno pekla do ohnivého jezera síry. Tehdy si svět oddychne a
začne tisíciletá vláda pokoje.
Moji maličcí, vytrvejte až do konce smrti. Proste pro sebe milost věrnosti, víry a lásky, duchovní síly
a vytrvání až do konce smrti. Slibuji, že všichni, kdo o to u Mě prosí, zakusí moji trvalou pomáhající
přítomnost a budou mít podíl na mé slávě ve věčném štěstí.
Moji drazí maličcí, všechna má slova se vyplní. Dodržujte, co je v nich zakotveno, má varování,
která jsem vám dal ke spáse všech, berte smrtelně vážně. Každý den se pomodlete modlitbu
svatého Michaela archanděla a aspoň jednou modlitbu k Panně Marii "Pomoz mi teď".
Žehnám vám svým posilňujícím varováním ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
Ježíš

Posilnění z Písma svatého:
Gal 6-10:
6: Divím se tomu, že se od toho, který vás povolal v Kristově milosti, tak rychle uchylujete k jinému
evangeliu.
7: Ale to naprosto není nějaké jiné evangelium! To jen jistí lidé vás matou a rádi by překroutili
evangelium Kristovo.
8: Ale i kdybychom my sami, nebo anděl z nebe vám hlásal evangelium odchylné od toho, které
jsme
vám hlásali, buď proklet!
9: Co jsem řekl, opakuji ještě jednou: Hlásá-li vám kdo evangelium odchylně od toho, jak jste
přijali, buď proklet!
10: Snažím se teď, abych si získal přízeň u lidí? Kdybych ještě i teď chtěl být pěkný u lidí, nebyl
bych
Kristův služebník.
Kol 4, 5: Vůči těm, kdo nejsou křesťané, chovejte se rozvážně a hleďte v té věci využít vhodné
příležitosti.

Slovenská verze modlitby "Pomoz mi teď":
Mária pomôž teraz,

pomôž v žiali čo dobre znáš,
pomôž Matka v Teba dúfať,
milosrdná nedaj zúfať.
V trápnom žiali pomoc nemám,
posilni ma lebo klesám.
Kde už človek nedá pomoc,
tam najväčšia je Tvoja moc.
Kde bieda najsilnejšia,
tam Tvoja pomoc najistejšia.
Kde upadá nádej, sila,
ukáž že si Matka milá.
Vrúcne modlitby TY čuješ,
nikdy ich nezavrhuješ.
Vyslyšaná prosba vrúcna,
lebo Ty si Matka mocná.
Ó Mária,
pomôž teraz,
pomôž v žiali čo dobre znáš,
pomôž Matka v Teba dúfať,
milosrdná nedaj zúfať.
AMEN

Poselství Ježíše ze dne 10. října 2016.
Mária Julianna (Maďarsko), https://jezusuzenete.hu/

VĚŘTE, ŽE POTŘEBUJETE UTRPENÍ, KŘÍŽ, ABY BŮH VYZKOUŠEL VAŠI VĚRNOST

Mé drahé děti, vyvolení mého srdce,
jste mou velkou radostí. Vyvolil jsem si vás, abyste poslouchali má slova a obrátili je v činy. Neboť
nebe i země pominou, ale má slova nikdy nepominou. Moje slova jsou duše a život. Dávají věčný
život těm, kteří je obrátí v činy a žijí podle mého učení, jsou ale věčnou smrtí pro ty, kdo je
nechávají bez povšimnutí a jdou po široké cestě, která vede do zatracení.
Moje drahé děti, snažte se jít po úzké cestě, která vede k životu. Žel, jen málo ji najde. Úzkou
cestou je evangelium proměněné v činy. Plnění každodenních povinností a prožívání čisté,
nesobecké a bezpodmínečné lásky.
Co znamená milovat správně Boha? Milujte Boha, protože existuje bez počátku od věků a navěky,
a milujte Ho za všechno, jak za dobro, tak i za zlo. V tom spočívá bezpodmínečná důvěra a víra
v Boha, že i když dopustí zlo, je to k vašemu užitku. Věřte, že potřebujete utrpení, kříž, aby Bůh
vyzkoušel vaši věrnost a poslušnost, že Ho milujete i tehdy, kdy se nestane to, po čem toužíte.

Přečtěte si Knihu Job, kolik zla a utrpení jsem dovolil, když si Joba vyžádal Satan. Po tom všem
zůstal Job věrně u Mě. Nebouřil se proti Mně a nehřešil. Vezměte si z něj příklad. Když se modlíte,
velebte Mě pro Mne samého a za všechno, co dovolím, i za to, od čeho vás ochráním. Důvěřujte Mi
slepě a úplně se Mi odevzdejte. Taková modlitba plná důvěry a sebeodevzdání Mě ve vás oslaví
nejvíce.
Když prosíte, proste slovy Otčenáše: "Pane, můj, buď vůle tvá." Vezměte si příklad ze Mne, když
jsem se modlil v zahradě Getsemanské. Jako Bůh jsem už předem viděl všechna svá muka, mé
mučivé utrpení a mučivou smrt. Jako člověk jsem tím strašně trpěl a potil jsem krev, a přece jsem
dokázal vyslovit: "Otče můj, ne jak chci Já, ale jak chceš Ty". Když se vy budete takto modlit,
budete zakoušet zázraky, převyšující všechny vaše lidské představy. Postarám se o vaše starosti,
dám vám okusit svou božskou milující přítomnost jako odměnu, že jste všechnu svou důvěru vložili
ve Mne.
Teď se vrátím k lásce k bližnímu. Pomáhejte nesobecky a čistě svým, na vás odkázaným bratrům,
a nečekejte, že vám to oplatí. Z lásky ke Mně si navzájem odpusťte, a když pomáháte a činíte
dobro, nechť jsou před vámi má slova: "Co jste udělali pro jednoho z těchto mých
nejnepatrnějších bratří, pro Mne jste udělali."
Tady vám předepíšu pořadí důležitosti v pomoci bližnímu:
Na prvním místě nechť je pomoc vaším bratrům ve vaší víře! Ve Mně jste bratři a tvoříte
jednu rodinu. Když pomůžete bratru, pak on bude kvůli vám chválit a velebit mé jméno.
S tím je rovnocenná láska ve vnitřním kruhu rodiny – k manželovi/manželce a dítěti.
Oni ať jsou pro vás ti první, neboť je vaší každodenní povinností se o ně postarat.
Třetí kruh je všeobecná láska, když někomu neznámému učiníte dobrý skutek, nebo
když žebrákovi dáte almužnu, to je vnější kruh. I zde je třeba projevit lásku a ochotu
pomoci, ale ani zdaleka v té míře, jako v prvních dvou kruzích.
Moji drazí, učím vás s velkou láskou, neboť vím, že obrátíte má slova v činy a tím oslavíte mé
jméno.
Přijměte mé posilující požehnání, které vám dávám láskou mého srdce, převyšující všechno lidské
chápání, ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
Váš Ježíš

Posilnění z Písma svatého:
Mk 4, 1: Zase začal učit u jezera. Shromáždil se k němu velký zástup lidí. Vstoupil proto na loď na
jezeře a posadil se. Celý ten zástup stál u jezera na břehu.

Poselství Ježíše ze dne 15. října 2016.
Mária Julianna (Maďarsko), https://jezusuzenete.hu/

KAŽDÝ, KDO NA MNĚ, NA SKÁLE, POSTAVIL SVŮJ DŮM, ZŮSTANE PEVNĚ STÁT
Moje drahé děti, vyvolení mého srdce,
má duše je velmi smutná, ale vše, co má přijít, se musí stát. Čeká na vás velké pronásledování
křesťanů, ale jen tak se oddělí pšenice od plevele, pravdivý od pokrytce.
Mé děti, buďte bdělé, neboť váš nepřítel, Satan, je jako řvoucí lev, který obchází a hledá, koho by
pohltil. Pevně se proti němu postavte ve víře! Řekl jsem: "Kdo věří ve Mne, bude spasen".
Základem vaší spásy je vaše víra. Jestliže v tomto světě žijete ve víře, tak na své víře můžete
postavit svatost života, jejíž přímý důsledek je věčný život, věčné štěstí.
Moji drazí maličcí, nebuďte smutní z toho, co přijde. Raději sebe vyzbrojte nejsilnějšími a
neúčinnějšími modlitbami, proste pro sebe ochranu mé svaté Krve, plášť vaší Nebeské Svaté Matky
a nikdy nezapomeňte – modlitba plná víry hory přenáší.
Jakkoli velká je překážka, prosíte-li s vírou, Já ji odstraním. Satan před vás stále klade překážky,
abyste se nedokázali modlit, aby vám vzal čas, abyste nemohli soustředit svou pozornost na Mne,
myslet na Mne, aby vás rozkolísal v důvěře, kterou jste do Mne vložili, a aby vás rozladil. A když
jste ztratili ve své duši naději a radost, tehdy si vás podrobí a povede do deprese a sebevraždy.
Znovu vám říkám, moji drazí maličcí, nedávejte se do řeči se Satanem!
Nikdy nedovolte radosti opustit vaši duši. Myslete na to, že Já, Druhá Boží osoba, který jsem si
udělal příbytek ve vás, trůním ve vaší duši, neboť vás chci jen pro sebe. Chci, abyste byli mou
prodlouženou rukou, nohou, okem, uchem a projevovali lásku k vašemu bližnímu. Prosím, abyste si
všímali chudých, závislých na podpoře jiných, abyste slyšeli jejich volání k vám v jejich nedostatku
a abyste k nim přistoupili, pozvedli je a učili je poznávat evangelium.
Každému ukažte příklad toho, že vaše důvěra vložená v Boha se vyplní v osobním kontaktu se
Mnou. Proto jsem se stal člověkem, abych se stal viditelným před vámi a svým příkladem vás
povzbuzoval, abyste Mě následovali v sebezapření a na křížové cestě v nesení kříže a nakonec, je-li
to třeba, abyste za Mne obětovali i váš život, neboť nikdo nemá větší lásku než ten, kdo dá svůj
život za Boha, nebo za své přátele.
Moje drahé děti, čas letí, váš život na zemi je krátký. Ale není jedno, jak tento čas trávíte, pokud
žijete v těle. Když v sobě zmarníte mé milosti, váš život padne do rozkladu. Nemá hodnotu a vy
budete muset snášet k tomu patřící těžké následky. Ale pokud spolupracujete s mými milostmi,
přinesete stokrát hojnější úrodu. Můžete zachránit milióny, miliardy duší svými oběťmi, utrpením,
životním příkladem a modlitbami.
Snažte se o to, aby má svatá Krev se neprolévala nadarmo za nikoho, abyste zmírňovali moji žízeň,
když jsem na kříži volal: "Žízním!" Vykonáte-li, o co prosím, poskytnete Mi velkou úlevu a přijdete
do nebe královsky bohatí, do věčného štěstí.
Moje děti, zacpěte si uši před zvukem světa, nesledujte bezvýznamné a do hniloby padající
programy. Hledejte tiché spolužití se Mnou, buď ve vašem domově, nebo v kostele. Já tam žiji ve
vašem srdci a i ve vašem pokoji a všude slyším vaše modlitby, a také na ně odpovídám, podle síly
vaší víry. Mnohokrát vytvářím okolnosti, jindy vás vedu svým vnuknutím.

Moje drahé děti, teď k vám mluvím z kříže: Pohlédněte nahoru na Mne, na mé, ranami a krví
pokryté, nevinné tělo Bohočlověka. Neděste se tímto pohledem na mé znetvořené tělo, které se
spíše podobá torzu, než člověku. Neděste se mé Krve, která teče jako potok z celého mého Těla,
aby smyla nečistotu, špínu a hříchy světa. Velebte moji nekonečnou Lásku, která strávila sebe
samu, aby zemřela za vás, abyste i vy byli tam, kde jsem Já, a viděli mou slávu. Vím, mé děti, že
má sláva, krása, láska je pro vás mnohem více přitažlivá, než na kříži znetvořené, zmrzačené tělo,
ale to byla cena, za vaše vykoupení, za to, že jsem vám otevřel bránu království mého Otce.
Proto, kvůli tomu vás prosím, ať neuplyne den, abyste aspoň jednou nepomysleli na to obrovské
výkupné, které jsem za vás na kříži zaplatil. Rozjímejte o mém mučivém utrpení a o mé smrti na
kříži. Proste, abyste se podíleli na jejích milostech. A když se s vámi rozdělím o maličkou třísku
mého kříže, nebědujte, nevzpouzejte se, ale myslete na to, jak velkou milost vám dávám, neboť
kříž vede ke spáse. Já z každého zla vytěžím dobro.
Moje drahé děti, rozjímejte často o mých mučivých utrpeních a mé smrti na kříži, kdykoli si
kleknete před svatostánkem. Vždy mějte na paměti, jak velkou cenu jsem zaplatil za vaši duši. Z
celého srdce si přejte, a proste o milost, abyste byli zachránci duší. Abych Já, skrze vaše oběti a
utrpení, zachránil velké množství duší, neboť to oslaví mé jméno nejvíce, a v dnešní době je toho
nejvíce zapotřebí.
Lidé žízní a hladoví po pravdě. Jejich duše volá po vykoupení a místo božského učení je
krmí smetím a ohavnostmi. Lidé žízní, touží po lásce a místo toho, aby ji hledali ve svatosti a v
Bohu, noří se jen hlouběji do falešné lásky, jejíž význam už byl potupen a zesměšněn v chlípnosti,
nahotě a smilstvu.
Mé děti, kdybyste jen viděli, jak hluboko padl člověk, jenž se chce bez Boha dostat ke štěstí. Padá
přímo do Satanovy, do odporné, černé hrsti, zmítá se v jeho pasti, nevyslovitelně se trápí, a když
svých hříchů nebude litovat, jeho trápení se bude jen stupňovat a pokračovat ve věčnosti.
Moje děti, má duše je smutná až k smrti, pláču krvavé slzy za každé moje ztracené dítě. Kvůli nim
se budu trápit až do konce světa, neboť v sobě zmarnili mé hrozné, mučivé utrpení, mou smrt na
kříži a obrovské dílo mého Vykoupení. Když vás můj Otec stvořil, dostali jste velkou hodnost. Touto
hodností je obraz Boží, neboť On vás stvořil ke svému vlastnímu obrazu a podobě a dal vám rozum
a svobodnou vůli. To jste dostali od mého Otce proto, neboť chtěl, abyste se svou svobodnou vůlí
rozhodli stát vedle Něho a jako následek vašeho rozhodnutí, musíte nosit můj obraz ve své duši.
Takže kdo na vás pohlédne, měl by ve vás poznat Mě. To však není nic jiného, než dobrota
a láska, kterou jsem vám dal do hlavního Přikázání. Kdybyste žili lásku tak, jak jsem vám ukázal
svým příkladem, všichni byste byli svatí, Mne by ve vás poznávali a už tady na zemi byste žili v
nebi, neboť jsem učil: Nebe je mezi vámi. Podle toho vás poznají, že patříte ke Mně, že žijete v
lásce jeden s druhým.
Není jiná láska, nežli Bůh. Jen ten člověk dokáže opravdově milovat, jenž se zakořenil v Bohu. Já
jsem vinný kmen a vy jste ratolesti. Když ode Mne odseknou výhonek, uschne. Když se odtrhnete
ode Mne a od dodržování mého Zákona, stanete se syny zatracení.
Moje děti, má slova jsou tak jednoduchá a jasná. Nekomplikujte si svůj život. Žijte čistě
a jednoduše. Nikdy neztraťte svoji střízlivost, svým rozumem lpěte na mém učení a vaším životem
je proměňte v činy, neboť každý, kdo na Mně, na skále, postavil svůj dům, zůstane pevně stát.
Mohou přijít zkoušky a utrpení: Kdo vloží svou důvěru a naději v Boha, nikdy se nezahanbí, ale kdo
chce beze Mne uskutečnit sebe samého, ten nemá naději a stane se zříceninou.

Já jsem váš Vykupitel, váš spasitelský Bůh, který je s vámi každý den, až do konce světa. Beze
Mne nedokážete nic učinit. Přijďte ke Mně, dokud jsem zde ještě s vámi s mým vzkříšeným Tělem
a Krví, s mou svatou přítomností v nejsvětější oltářní svátosti! Chci rozdat obrovskou milost všem,
kdo s čistou duší přistupujete ke svátostem, k svatému přijímání, a úplně otevřete přede Mnou
dveře své duše. Potom vaši duši naplním horlivou láskou ke Mně, posilním vaše duše, abyste uměli
přinášet oběti za jiné. Vašemu životu dám smysl a cíl a udělám vás šťastné. Umírám touhou,
abyste slyšeli a v činy obrátili má slova.
Moji drazí maličcí, k tomu vám žehnám nekonečnou, veškeré lidské chápání přesahující láskou
mého srdce ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
Váš Ježíš

Posilnění z Písma Svatého:
Žid 1, 1-3:
1: Mnohokrát a mnoha způsoby mluvil v minulosti Bůh k našim předkům skrze lidi shůry osvícené.
2: V této však, to je v poslední době, promluvil k nám skrze svého Syna. Jeho ustanovil dědičným
pánem všeho a skrze něj také stvořil svět.
3: On je výblesk jeho božské slávy a výrazná podoba jeho podstaty a všechno udržuje svým
mocným slovem. Když vykonal očistění od hříchů, zasedl na trůn po pravici Velebnosti na
výsostech.

Poselství Ježíše ze dne 16. října 2016.
Mária Julianna (Maďarsko), https://jezusuzenete.hu/

MOJE DĚTI, JE TO TAK JEDNODUCHÉ, O CO VÁS PROSÍM

Moje drahé děti,
mluvím k vám z kříže: Nehřešte! Každý hřích, od nejmenšího do největšího, stupňuje mé bolesti.
Do konce světa budu trpět kvůli každému hříchu, který lidé páchají. Nejvíce trpím kvůli hříchům
těch, kteří jsou Mi zasvěceni. Usilujte o svatost života, neboť o to jsem vás prosil. Jen svatí jsou
Mě hodni. Jen ve svatosti života uslyší mé Slovo a rozpoznají mou vůli. V Otčenáši jsem učil: "Buď
vůle tvá." Boží vůli, kterou jsem vás učil, poznáte v evangeliích. Boží vůli plníte, když dodržujete
Desatero přikázání. Nenásledujte touhy těla, neboť vás to přivede do zatracení. Zapřete sami sebe,
vezměte na sebe svůj kříž a pojďte za Mnou. Taková je cesta spásy.
Moje drahé děti, modlete se za duše. Když se budete neustále modlit, rozdrtíte hlavu Satana a
bude vůči vám bezmocný. Vaše modlitby Mě přimějí, že zakročím. A kde jsem Já, odtud Satan
utíká. Čím více žijete ve svatosti života, tím účinnější je vaše modlitba. Vaše svatost života z vás
vyzařuje a přitáhne ke Mně duše žijící ve vašem okolí.
Moji maličcí, udělejte Mi radost tím, že vykonáte, o co vás prosím. Za to vás bude čekat velká
odměna v mém království. Milujte Mě navzájem! V duchu se sjednoťte se Mnou a střežte tuto
jednotu. Povídejte si se Mnou. Povzneste nahoru ke Mně svou duši. Povězte Mi vyznání lásky.

Například takové: "Miluji Tě, můj Ježíši. Děkuji Ti, že Ty jsi mě už dříve miloval a vykoupil jsi mě na
kříži. Děkuji, že mě čekáš doma a že v mém srdci vzbudíš touhu po Tobě, abych i já byl tam, kde
jsi Ty, a abych viděl tvou slávu. Můj Ježíši, má radosti, jediné mé milované štěstí. Děkuji Ti, že jsi
mě pozval a že můžu být tvůj a Ty zase můj, neboť jsi zůstal mezi námi v nejsvětější svátosti
oltářní a vstoupíš do mého srdce."
Když se takto budete modlit, zapálím vaše srdce plamenem a zažijete osm blahoslavenství. Z vaší
duše nikdy nevymizí radost. Nevpusťte Zlého do své duše! Nikdy se s ním nedávejte do řeči.
Pokouší-li vás, okamžitě se modlete. Modlete se modlitbu k svatému Michaelovi... a modlitbu
Pomoz mi teď, Maria...!
Můj protivník může udělat jen tolik, kolik mu dovolím. Když se modlíte, okamžitě zakročím a Satan
se musí odklidit.
Moje děti, je to tak jednoduché, o co vás prosím. Vykonáte-li to, budete žnout vítězství nad Zlým a
spasíte se. Jsem s vámi neustále, ale dokážu pomoci jen těm, kteří Mě o to prosí, neboť chovám v
úctě vaši svobodnou vůli. Kdyby každý člověk žil tak, jak prosím, svět by se znovu proměnil v ráj,
jaký byl na počátku, když jej můj Otec stvořil. Každé zlo je zde proto, že se lidé nemodlí, činí zlo, a
tím slouží Satanovi.
Mé děti, každé zlo je následek vašich hříchů. Za to můžete vinit jen sami sebe. Obraťte se! Žijte v
lásce, a tak na tento svět přijde pokoj a budete žít ve štěstí.
K tomu vám žehnám překypující, nekonečnou láskou mého srdce ve jménu Otce i Syna i Ducha
Svatého.
Soukromé poselství X:
Vidím tvoje velké břemeno. Zanedlouho ti je odejmu. I nadále pokračuj v modlitbě. Velice tě miluji.
Zůstaň v mé lásce! Chci, abys žil v míru, pokoji a lásce před tím, než tě povolám k odchodu z
tohoto světa. Chci, aby ses dokázal připravit na velké, radostiplné setkání se Mnou. Ten, za koho
se modlíš, nebude zatracen, ale bude velmi trpět na spodní úrovni očistce. Tvoje životní oběť
zachrání jeho i celou tvoji rodinu. Vytrvej do konce smrti v modlitbě a v evangelijní životní svatosti.
K tomu ti žehnám překypující láskou mého srdce, ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
Váš Ježíš

Modlitba skrze Ducha Svatého

Můj Ježíši! Ty sedíš po pravici Otce. Odtud přijdeš v slávě soudit živé i mrtvé. Prosím Tě, dej nám
milost bohabojnosti. Nechť se bojíme hněvu tvé spravedlnosti a věčného zatracení. Ať nikdy
nehřešíme. Když bychom přesto padli, ať okamžitě litujeme a z lásky k Tobě se vyzpovídáme.
Můj Ježíši, Ty jsi na kříži vylil i poslední kapky své Krve za naše hříchy. Potom je vskutku
nepochopitelné, jak se lidé opovažují opět hřešit. Je nesmírnou urážkou pro Tebe, že tak zneužívají
tvou lásku, tvou trpělivost a tvé milosrdenství.
Prosil jsi o to: Žijte v neustálé připravenosti, neboť neznáte den ani hodinu. Smrt přijde náhle pro
všechny, kteří ji nečekají. Ale bude velká radost pro ty, kdo jsou připraveni, aby se objevili před
tvou soudnou stolicí. Ti už se sami očistili ve svátosti pokání. Tvoje vzácná svatá Krev umyla jejich
duše do sněhobíla. Oni nepadnou do soudu, ale s plesající radostí vejdou dovnitř, na svatbu. Ó,
Ježíši můj, kéž by si každý předsevzal znát tvé Slovo, učení svatého evangelia a tvá poselství, v
nichž opakuješ Písmo svaté. Tak by se nikdo neztratil. Lidé by žili v lásce a pokoji na zemi. Amen.

Poselství Ježíše ze dne 28. října 2016.
Mária Julianna (Maďarsko), https://jezusuzenete.hu/

DNES VAŠE ÚLOHA SMĚŘUJE V PRVÉ ŘADĚ K ZÁCHRANĚ DUŠÍ
Moje drahé děti, vyvolení mého srdce,
jste mou velkou radostí. V nebi se svatí andělé a především má Nejsvětější Matka raduje spolu se
Mnou z duší, které jsou zapálené v Boží lásce a snaží se obrátit v skutky Boží přikázání.
Moji maličcí, vy jste již skutečně šťastní na této zemi, neboť žijete osmero radostí, podle míry vaší
víry a důvěry ve Mne. Vaše radost bude úplná v nebi a potrvá navěky věků. Zatím se jen stupňuje
a v nedohledných činech lásky a radosti se naplní.
Nedokážete pochopit nebeskou radost, štěstí a dokonalý, věčně šťastný život, který Bůh připravil
těm, kteří Ho milují.
Moji maličcí, zůstaňte na této cestě. Nejhlavnějším cílem vašeho života nechť je záchrana duší,
neboť jedině to má pro Mne smysl a hodnotu. Pro tento úkol jsem vás stvořil, a to je můj plán s
každou duší. Řekl jsem: "Hlásejte evangelium každému stvoření!" To se vztahuje na každého
pokřtěného člověka, neboť hlásání evangelia je nejdůležitější potřebou, největší, jakou člověk
může mít. Je to moje učení a Já jsem se na tento svět narodil, abych vám oznámil Slovo mého
Otce. Proto se po mém nanebevstoupení na vás vylil Duch Svatý, aby vám připomínal všechno, co
jsem vás učil.
Moje děti, kdo zná evangelium a proměňuje je v činy, ten už má věčný život tady na zemi. Rodiče,
učitelé a každý člověk odevzdá tento největší poklad dál tím, že s evangeliem seznámí lidi, žijící v
jeho okolí. Věřte, že to je vaším nejdůležitějším skutkem.
V dnešní době bude pravé evangelium znetvořeno do svého protikladu a důraz se bude klást na
pomoc chudým, což je druhořadé, neboť duše je mnohem vyšší rasa než tělo. Život duše trvá
věčně, zatímco tělo bylo prach a stane se prachem. Proto je třeba nejdříve předat dál duchovní
poklady a duši pomoci ke spáse, neboť pro Mne je milejší, když se duše spasí i tehdy, když člověk
umře hladem. Jako Lazar u brány bohatého člověka, neboť ho utěším a odškodním navěky.
Ale když člověk dostane jen materiální pomoc, bude jako bohatec, který měl všechno, ale ve své
lakomosti Lazarovi nepomohl, a proto byl zatracen. Z tohoto biblického podobenství velmi dobře
vidíte ten rozdíl.
Proto vám říkám, abyste důraz kladli na duši. Svatý Pavel píše, že v první řadě musíte zmírnit nouzi
vašeho duchovního bratra. To proto, aby kvůli vám velebil Boha. Neboť když pomůžete
nevěřícímu, ten naplní svůj žaludek, pak Mě bude proklínat, a to povede k jeho zatracení.
Ale věřící svou víru posilnil, když zakusil, že jeho duchovní bratr mu pomohl v jeho nouzi.
Moji maličcí, to všechno jsem vám řekl proto, abyste jasně viděli v tomto chaotickém čase. Ďábel
mele z posledního, a ví, že je blízko konec jeho vystoupení. Brzy ho spoutám na tisíc let a pak už
nedokáže na zemi nic provést. Nebude moci pokoušet, klamat, ani ničit. Teď vyvolává největší
ničení, neboť útočí přímo proti duším. Rozsévá falešné učení, plevel mezi pšenici, a tím zmýlí velké
množství lidí, které chce uvrhnout do zatracení.

Proto, moji maličcí, dnes vaše úloha směřuje v prvé řadě k záchraně duší. Hlásejte jim čisté,
nefalšované učení evangelia a povzbuzujte je k dodržování mých příkazů. Především hlásejte
konání pokání a to, že existuje zúčtování, očistec a peklo.
K tomu vám žehnám, moji maličcí, ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
Váš Ježíš

Posilnění z Písma svatého:
Mk 12, 29-30:
29: Ježíš odpověděl: "První je toto: Slyš Izraeli! Hospodin, náš Bůh je jediný Pán.
30: Proto miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou myslí a celou
svou silou.

Poselství Ježíše ze dne 1. listopadu 2016.
Mária Julianna (Maďarsko), https://jezusuzenete.hu/

ZANEDLOUHO VÁM BUDU VZAT. SVÁTOST OLTÁŘNÍ UŽ NEBUDE.

Moje drahé děti,
zanedlouho vám budu vzat. Svátost oltářní už nebude. Na oltářích bude jen chléb a víno jako
symbol, který představuje poslední večeři. To bude ta velká "jednota", společná večeře Pána,
kterou budou protestanti a katolíci spolu jíst.
Už nebude mše svatá, neboť bez proměňování se nedá mluvit o svaté mši. Místo ní bude falešné
ekumenické učení, takzvané "Uctívání Boha". Nikdy tam nechoďte! Vyproste si ode Mne duchovní
přijímání, neboť Já s vámi zůstanu navždy. V úkrytech bude slavena opravdová mše svatá, kterou,
i když zřídka, budou sloužit moji opravdoví a věrní kněží. Tam jděte! Ale nikomu o tom neříkejte,
neboť v očích kacířů se to bude pokládat za modlářství, které budou trestat smrtí. Vy se jich ale
nebojte. Raději se staňte mučedníky, než byste Mě zapřeli a zatratili se.
Moji drazí maličcí, stojíte před velmi těžkým obdobím. Krev opravdových křesťanů bude prolévána
jako voda. Ale nebojte se, vám všem dám milost, abyste vytrvali až do smrti. Do vašeho srdce
vložím velkou vroucí lásku ke Mně a obrovskou touhu, abyste za Mne dali svůj život.
Pochopte, smrt neexistuje. Vaše mučednictví bude jen brána, kterou vejdete do věčného Světla,
do věčného, úplného života, na nějž jste se na zemi připravovali a toužili po něm. Váš příchod do
nebe bude pro vás nádherné naplnění a věčné odpočinutí.
Moji maličcí, buďte bdělí. Pozorujte znamení, žijte v neustálé připravenosti. Neznáte den, ani
hodinu, náhle na vás udeří. Ať vaše srdce hoří láskou ke Mně. Přichystejte se na mučednictví pro
Mne a byť by přišlo kdykoli, abyste dokázali říct "Ano".
To dokážete učinit jen tehdy, jsem-li vaším jediným pokladem, nadějí, věčným štěstím. Pokud mezi
sebe a Mne nedáte nikoho a nic, bude vaše srdce svobodné. Já budu v něm, váš vykupitelský Král,

k němuž toužíte jít ze všech svých sil. Takto se přichystejte, moji drazí maličcí, na nadcházející
období, které se teď naplní. Žehnám vám překypující láskou mého srdce.
Přijměte mé posilňující požehnání ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
Váš Ježíš
Modlitba skrze Ducha Svatého:

Ó, Nejsvětější Trojice, nepochopitelná jednoto, všemohoucnosti a věčná slávo! Otče, Synu a Duchu
Svatý, velebíme a zbožňujeme Tě z celého srdce, z celé své duše, z celé své mysli a celou svou
silou.
Prosím Tě, vylij se na tento hříšný svět, zahrň jej svou milostí, neboť bez Tebe se všichni do
jednoho ztratíme.
Přijď Duchu Svatý a vylij na nás Světlo tvé věčné lásky. Rozžehni Světlo v naší duši a mysli,
abychom rozpoznali tvou svatou vůli a dokázali rozlišit dobro od zla.
Duchu Svatý, vylij na nás své Světlo. Rozhoduj v nás v každé životní situaci. Vnukni nám dobré
rady a ochraňuj nás před pastmi Satana. Veď nás po úzké cestě, která vede k životu věčnému.
Duchu Svatý, nedovol, abychom se ztratili. Prosím Tě, abys Ty utvářel okolnosti a vytrhl nás z
hříchu. Dej nám jasné vidění a přiměj nás, abychom si vždy zvolili dobro a cítili odpor k hříchu.
Dej, abychom se vyhnuli každé příležitosti vedoucí k hříchu.
Přijď Duchu Svatý, veď nás a podpírej, ukazuj nám směr. Naplň naše srdce a duši bohabojností a
láskou.
Duchu Svatý, padáme před tvé nohy, přiveď nás k opravdovému pokání. Dej, abychom rozpoznali
své hříchy a abychom se jich nikdy více nedopustili.
Duchu Svatý, zpovídej nás a dej nám rozhřešení od břemena našich hříchů.
Přijď Duchu Svatý a obnov celý svět. Osviť jej svou svatou láskou a svou nekonečnou moudrostí.
Duchu Svatý, důvěřujeme v Tebe, prosíme Tě, přijď.
Amen.
Poselství Ježíše ze dne 11. listopadu 2016.
Mária Julianna (Maďarsko), https://jezusuzenete.hu/

ŽIJTE V NEUSTÁLÉ PŘIPRAVENOSTI, NEBOŤ NEZNÁTE DEN ANI HODINU
Moje drahé děti, vyvolení mého srdce,
čas je krátký. Už jsem vám všechno řekl. Proroctví se již naplňují. Zanedlouho přijde velké
pronásledování křesťanů a ani vy nezůstanete mimo ně (myslí se Maďarsko).

Moje děti, teď Mě od vás oddělí skrze velké světové náboženství, skrze falešnou jednotu. Mše
svaté se budou sloužit jen v úkrytech. Oficiální církev bude v kostelech vyhlašovat falešné učení.
Mnozí z mých kněží se postaví na stranu antikrista, neboť chtějí s ním spolupracovat, aby si
vybudovali své kariéry, a jen málo z nich věrně vytrvá u Mne. Vy za nimi nikdy nechoďte, udržujte
si od nich odstup! Běda těm, kteří Mě opustí. Jsou to synové zatracení, a protože Mě před lidmi
zapřou, tak i Já je zapřu před mým Otcem.
Moji maličcí. Nepřijímejte nikdy falešné učení, přijímejte jen pravdivá, čistá evangelia, která jste až
dosud poznali z Písma svatého. Tito lidé, kteří učí kacířství, a ti, kdo je následují, Mě ve svém srdci
znovu poplivají, vysmějí se Mi, trním Mě korunují, zbičují a ve své duši Mě ukřižují. Velký bude
jejich trest na onom světě.
S těmi, kdo Mě milují, se rozdělím o svůj kříž. Tady na zemi jsem na kříži, kde Mě můžete najít.
Tam dostanete nejvíc milostí, když se pod mým křížem chytnete ruky vaší bolestné Nebeské Svaté
Matky a odevzdáte Mi svůj život, abyste se sjednotili s mým mučivým utrpením a s mou smrtí na
kříži, a obětovali jste všechna vaše utrpení jako oběť k záchraně duší.
Čas je krátký, má slova se naplní! Život je nekonečný. Čiňte pokání a věřte evangeliu! Přichystejte
se na zúčtování, jemuž se nikdo nemůže vyhnout, neboť Já každému zaplatím podle jeho skutků.
Tak se přichystejte na Advent: myslete na velké setkání se Mnou, až budete stát přede Mnou ve
Světle do Světla. Smrt neexistuje, jen vystoupíte ze svého pomíjivého těla, které je z prachu a
stane se prachem, a uvidíte Mě ve slávě. Tehdy se před vámi promítne celý váš život spolu se
všemi, i maličkými a zdánlivě bezvýznamnými částmi a vydáte Mi účet o svých rozhodnutích. Proto
vás prosím, abyste se už teď, v každém okamžiku svého života, na toto zúčtovaní chystali a v
každé životní situaci se rozhodli tak, jak bych se na vašem místě rozhodl Já a moje Nejsvětější
Matka.
Žijete-li pravdivou, čistou, nesobeckou láskou a vždy hledáte mou vůli, tak už zde na zemi můžete
žít v životní svatosti a budete velmi šťastní, až se se Mnou setkáte. V Písmu svatém jsem prosil:
Žijte v neustálé připravenosti, neboť neznáte den ani hodinu. Tato připravenost neznamená, že
byste se zřekli štěstí života, které vám dávám Já, ale jen pevné zdržování se hříchů.
Já jsem Bůh Vykupitel, vaše jediná radost, ten, který jsem vás tak miloval, že jsem svým mučivým
utrpením a svou smrtí na kříži vám připravil místo v království mého Otce. Proto otevřete své
srdce, přijměte Mě ve vás a dovolte, abych Já byl Pán a Král vašeho života, jenž vás přivede do
věčného štěstí.
Nebojte se Mi odevzdat váš život. Svěřte se zcela Mně, neboť jedině Já vím, co je k užitku pro vaši
duši. Sami sebe očistěte ve svátosti svaté zpovědi, v pravdivém konání pokání. To je v Adventu pro
Mě nejvyšším darem. Přijměte Mě ve svatém přijímání do svého čistého srdce. Jsem Králem vaší
duše, a čím více otevřete přede Mnou své srdce, tím více milostí ode Mne dostanete. Ať jsem ve
vašem životě nejdůležitějším, a pak ode Mne dostanete vše ostatní. Chtějte Mi vyhovět jedině tím,
že budete znát a v skutky obracet moje učení, svaté evangelium.
Tak vás udělám šťastnými a v ničem nebudete mít nouzi. Tak se přichystejte na velké setkání se
Mnou, které je předobrazem mého příchodu. Tak si přichystejte své srdce, abych měl příbytek,
který je Mě hoden, až ve svatém přijímání přijdu k vám.
Mé děti, k tomu vám žehnám ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
Váš Ježíš

Posilnění z Písma svatého:
1Thes 2, 13: To je důvod, proč i my děkujeme bez ustání Bohu za to, že když jste nás
uslyšeli kázat Boží slovo, vzali jste je ne jako slovo lidské, nýbrž – jak to skutečně je – jako slovo Boží.
A protože věříte, ukazují se na vás také jeho účinky.

Poselství Ježíše ze dne 13. listopadu 2016.
Mária Julianna (Maďarsko), https://jezusuzenete.hu/

MÉ DĚTI, O VŠEM SE ROZHODNE VE VAŠEM SRDCI

Moje drahé děti,
oko nevidělo, ucho neslyšelo, lidské srdce nedokáže pochopit, co jsem vám přichystal. Tento svět
je jen stín ve srovnání s místem, které vy nazýváte nebe. Váš život na zemi je krátkou zkouškou.
Pokud jste ve zkoušce uspěli, získáte věčný život. Ale když padnete, ztratíte všechno, co jsem vám
přichystal.
Zkouškou je láska. Když se v každé životní situaci rozhodnete podle lásky, můžete vejít do domova
věčného štěstí, který je připraven pro ty, kdo Boha milují. Bůh sám je Láska, z jeho lásky jste, On
vás povolal k životu z ničeho. Bůh je Stvořitel, jenž z ničeho stvořil svět a všechno položil pod nohu
člověka, aby nad světem panoval. Kdyby člověka vedla láska, svět by ho poslouchal. Ale lidé svými
hříchy, svou bezuzdnou chamtivostí a sobectvím zničí svět, jejž od Boha dostali.
Mé drahé děti, Bůh vás stvořil ke svému obrazu, dostali jste rozum a svobodnou vůli, kterou Bůh
chová v nejvyšší úctě. To znamená, že dovoluje i zlo, abyste se od něj odvrátili. Ale když si zvolíte
hřích, tak i příroda se vzbouří proti vám. Proto je tolik katastrof.
Mé děti, o všem se rozhodne ve vašem srdci. Obraťte se! Naplňujte se Mnou, mou nekonečnou
láskou, a pak i vaše skutky budou správné. Spojte se se Mnou! Proto jsem se stal člověkem,
abyste se Mě nebáli, a abyste žili se Mnou ve vroucím osobním spojení. Když ke Mně
mluvíte, Já vás slyším. Jsem vám k dispozici ve dne v noci, vždyť ve vaší duši žiji za
předpokladu, že Mě do sebe přijímáte. Dokážu vykonat cokoli, když se s vírou modlíte. Ale
dám vám jen to, co vám bude sloužit ke spáse vaší duše. Proto neklesejte na mysli,
dostanete-li něco jiného než to, o co prosíte. Za to Mi budete v nebi vzdávat díky na
věky věků.
Moje děti, čas je krátký. Váš život se rychle ukončí. Prosil jsem vás o následující: Žijte v neustálé
připravenosti, neboť nevíte dne ani hodiny. Ať je celý váš život neustálým čekáním, jako u
moudrých panen v evangeliu. Pociťujte touhu po Mně a po spatření mého svatého Světla.
Obracejte evangelium v činy a žijte ve svatosti života. Tak se vaše srdce naplní láskou ke Mně

a touhou po Mně, abyste byli tam, kde jsem Já, abyste viděli mou slávu. Jsem tak ušlechtilý a
laskavý, že ani za celou věčnost se nedokážete Mnou naplnit. Tolik vás miluji, že to bude vaším
štěstím na věky věků.
To, co na vás čeká v nebi, to se lidskými slovy nedá vyjádřit. Svatý Pavel, potom co uviděl nebe,
výstižně napsal: "co žádné oko nikdy nevidělo, co žádné ucho nikdy neslyšelo, nač žádný člověk
nikdy ani nepomyslel, co Bůh připravil těm, kdo Ho milují" [1Kor 2, 9].
Moje děti, milujte Boha, svatou Trojici, celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou myslí a ze
všech sil. A vaše spolubližní tak, jak jsem Já miloval vás, když jsem na kříži dal za vás svůj život.
Žijete-li v lásce, nebe je již mezi vámi. Láska léčí a učiní vás šťastnými, je to nejlepší životní stav.
Nedávejte se do řeči s pokušitelem, nevpouštějte skleslost do svého srdce. Vždy je naděje, neboť
Já jsem s vámi každý den, do skonání světa. Jsem věčný a všemohoucí. Kdo Mi důvěřuje, ten
nebude zahanben.
K tomu vám žehnám, moje milované dětičky, ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
Váš Ježíš

Modlitba skrze Ducha Svatého:
Ó, požehnaný Duchu Svatý, který plníš naše srdce a připomínáš všechno, co Ježíš učil. Uchvať
naše srdce, aby hořelo láskou k Bohu. Zapal v plamen naše srdce, abychom nikdy neměřili váhou,
ale abychom celý náš život odevzdali Ježíši, našemu drahému a dobrému Vykupiteli, aby s námi
činil podle své vůle. Nevzpírejme se, když trpíme, pohlédněme na kříž. Jednorozený Syn Boží, zalitý
krví, bojuje za nás svůj smrtelný zápas! Berme si z Něj sílu. Jak velká láska je v Něm, že tak velkou
oběť přinesl za nás. Prosme o jeho milost, abychom se Mu podobali, když ve svatém přijímání
vstoupí do našeho srdce.
Nechť je On Králem našeho srdce. My se však ponořme do Něj jako malinká kapka vody do
mohutného oceánu lásky. Potom se naše srdce naplní jeho nekonečnou, Jeho samého
překonávající a všechno odevzdávající láskou. Tehdy budeme konečně takoví, jaké nás stvořil Otec
– věrnou podobou jeho svatého Syna. Nedovolme, aby hřích v nás znetvořil obraz Bohočlověka.
Vždy bděme ostražitě nad čistotou své duše a nikdy neurazme Toho, kdo nás tak velmi miloval.
Pozorujme Ho na kříži, jeho svaté rány, které pro nás utrpěl. Skrze své krvavé slzy se na nás dívá
a čeká, že se polepšíme, aby nás dokázal spasit. Kvůli nám zvolal: Žízním!
Žízní po tvé duši, neboť s tebou se chce sjednotit ve svatém přijímání. Očisti se ve svátosti pokání,
abys byl hoden být příbytkem Krále králů, Pána pánů, jednorozeného Syna Božího, který je tvým
Bohem Vykupitelem. Neuraz Ho nikdy více a usmiřuj Ho i kvůli hříchům ostatních. Pak budeš
šťastný a dostaneš od Něj velký pokoj, neboť On nikdy nenechá bez odměny ty, kteří Ho milují.

Můj Ježíši, můj milovaný Králi, prosím Tě, vryj své jméno do mého srdce. Nikdy nechci vědět o
ničem jiném, jen o Tobě, o Ukřižovaném. Nechť vždy jen Tebe vidím před sebou, jak si jen trpěl za
mé hříchy. Ať Tě nikdy neurazím, nechť raději zemřu. Prosím Tě, dej mi takovou lásku, kterou jsi
ke mně cítil, abych i já dal svůj život za Tebe, až mě budou pronásledovat kvůli mé víře. Amen.

Poselství Ježíše ze dne 18. listopadu 2016.
Mária Julianna (Maďarsko), https://jezusuzenete.hu/

ZŮSTAŇTE MI VĚRNI ZA KAŽDÝCH OKOLNOSTÍ

Mé drahé děti, milí vyvolení mého srdce,
zůstaňte Mi věrni za každých okolností! Satan cítí, že jeho čas brzy uplyne, proto ve svém hněvu
vede ještě zoufalejší válku proti duším. Zanedlouho bude týrat mé děti i fyzickými útoky svých
vazalů. Mnoho z vás zabijí, ale vy se nebojte: budou to vaše nebeské narozeniny. Nadešel čas, kdy
Mě vyznáte před tímto hříšným pokolením a až budete odevzdávat svůj život z lásky ke Mně.
Moji drazí maličcí, všechno to se rychle skončí. Zkrátím dny, neboť velké množství duší by
se zatratilo, kdybych to neudělal. Můj protivník by ještě chtěl svést i vyvolené, kdyby to bylo
možné. Přichystejte se, žijte v neustálé připravenosti, neboť pronásledování je již zde.
Žehnám vám svou překypující a nekonečnou láskou mého srdce ve jménu Otce i Syna i Ducha
Svatého.
Váš Ježíš

Posilnění z Písma svatého:
Tit 1, 2: ... aby měli naději na věčný život, jejž slíbil pravdomluvný Bůh před věky a ve svůj čas,

Poselství Ježíše ze dne 19. listopadu 2016.
Mária Julianna (Maďarsko), https://jezusuzenete.hu/

MNOZÍ Z VÁS BUDOU ZA MNE PROLÉVAT SVOU KREV

Moje drahé děti,
proroctví se naplní. Všechno bude takové, jak jsem vám řekl. Budete pronásledováni a nuceni
odejít do úkrytů. Můj protivník se nyní pokusí o všechno, aby Mi vzal co nejvíce duší a uvrhl je do

zatracení. Vy, mé děti, které jste poznaly pravdu, vytrvejte věrně vedle Mne až do smrti, neboť jen
tak získáte věnec věčného života. Čas je krátký, mnozí z vás budou za Mne prolévat svou krev. Ale
nebojte se, smrt bude pro vás jen prahem, který překročíte na cestě do štěstí věčného života.
Moji drazí maličcí, mé děti, vykoupené mou svatou Krví. Pláču krvavé slzy kvůli těm, kteří budou
zatraceni, kvůli těm, které podvodník dokáže svést a spolu s sebou uvrhnout do pekla. Vy ale
k nim nechcete patřit. Ukryjte se do milosrdného, láskou hořícího oceánu Krve mého srdce. Proste
o ochranu mé drahé svaté Krve, kterou jsem prolil za vás a o ochranu pláště mé svaté
Nebeské Matky. Modlete se za sebe a za vaše bratry a sestry tuto modlitbu úkrytu:

Nechť nás ukryje Všemohoucí Bůh Otec, Syn i Duch Svatý a Panna Maria pod plášť svatého Josefa,
skrze ruku svatých andělů do šípkového keře, odkud byla vzata trnová koruna Pána Ježíše, aby
žádný pekelný, tělesný nebo světský útok neublížil nám, ani našim bratrům a sestrám, ani našim
nepřátelům. Amen.
Důvěřujte Mi! U Mne jste v bezpečí. Ukryji vás před vašimi pronásledovateli, vás, které jsem
ustanovil k tomu, abyste i v novém světě, za vlády tisíciletého míru, hlásali mé evangelium. Avšak
ti, které skrze jejich mučednictví pozvednu k sobě, budou vám pomáhat z nebe. Svět bude Mnou
očištěn. Bude jen jedno náboženství, které jsem založil Já sám, v němž Já budu chrám – moje, za
vás obětované Tělo, a moje, za vás prolitá nejdražší Krev. To bude vaším pramenem síly a zálohou
vašeho věčného života. Tomu věřte a vytrvejte ve Mně až do smrti! Všechna ostatní náboženství
zaniknou a zůstane jen jediné, které jsem založil Já, a moji následovníci budou ve Mně jedno, jako
Já a Otec jsme jedno.
Modlete se, aby se to stalo co nejdříve!
Žehnám vám všechno lidské chápání přesahující, nekonečnou láskou mého srdce ve jménu Otce i
Syna i Ducha Svatého.
Váš Ježíš

Posilnění z Písma svatého:
1Tim 6, 3-5:
3: Jestliže někdo učí něco jiného a nedrží se zdravých slov našeho Pána Ježíše Krista a učení pravé
zbožnosti,
4: je nadutý, ničemu nerozumí a jen si libuje ve sporech a slovních potyčkách. Z toho vzniká závist, svár,
urážky, podezřívání,
5: ustavičné hádky lidí, kteří mají zvrácenou mysl a jsou zbaveni pravdy, a zbožnost pokládají za
prostředek k obohacení.

Poselství Ježíše ze dne 21. listopadu 2016.
Mária Julianna (Maďarsko), https://jezusuzenete.hu/

BĚDA TĚM, KTEŘÍ JSOU HLUŠÍ A SLEPÍ K MÉMU VOLÁNÍ

Moje drahé děti, které jsem pro sebe vyvolil,
velice vás miluji a bdím nad vámi. Roztáhnu svou ruku, aby vám Satan nemohl uškodit. Z mé
milosti se budete hříchu zdaleka vyhýbat, protože do vaší duše vložím takový odpor a hnus ke
každému hříchu, že byste raději chtěly umřít, než byste Mě i nepatrně urazily. Nikdy se
nestrachujte, pokud jde o spásu vaší duše, neboť Já sám, Spasitel, se starám o to, abyste byly
vždy zbaveny každého hříchu a s čistou duší čekaly na velký den mého Příchodu, až přijdu pro vás
ve slávě v oblacích, abych vás vzal s sebou ve své náruči, na konci vašeho života, do Domu mého
Otce.
Mé malé děti, ani si nedovedete představit, jak velkou útěchu pro Mne znamenáte v tomto
ubohém, hříšném světě. Ve vaší duši se mé srdce osvěží, vy jste mým pozemským nebem a v
každém svatém přijímání vám dám pocítit radost, jakou ve vašem srdci prožívám Já, když Mě do
sebe přijímáte.
Moje dětičky, mé srdce je jako hořící moře. Má láska se vylévá na každé stvoření. Každému
člověku, hlavně hříšníkům, dám jakoukoli milost, která by je přivedla ke spáse. Volám je, přitahuji,
dávám vnuknutí, aby přišli k čistému prameni, k nikdy nepomíjející milosti, k svaté eucharistii a k
svátosti pokání, které vedou k věčnému životu.
Běda těm, kteří jsou hluší a slepí k mému volání, neboť navždy ztratí to, co jsem pro ně připravil.
Vy však, kteří Mě přijímáte, dostanete obrovskou milost, a budete se těšit z pokoje bezpečí a
radosti. Já jsem Král vašeho srdce, a věčný život, už tady a teď, patří vám.
Proto mé drahé děti, nechť ve vašem srdci zní věčný chvalozpěv. Střežte si čistotu své duše,
usilujte o svatost života a snažte se ve všem vyhovět mým očekáváním, mé svaté vůli. Proste
o moudrost Ducha Svatého, jenž před vámi odhalí tajemství mé vůle. Učiňte všechno,
k čemu vás přivedu, a tehdy splníte úlohu, kterou jsem vám svěřil. V království mého Otce
pak budete mít velký podíl na odměně. Vezmu si vás jen pro sebe.
Zůstaňte ve Mně, v lásce, důvěře, dobrotě, pokoře a ve služebnosti, kterou Mi prokazujete. Potom
ode Mne dostanete každou milost. Jak budete bohatnout velkým počtem duší, i vy sami si získáte
věčný život.
Přijměte mé posilující požehnání k poslednímu velkému souboji mezi mými dětmi a vazaly Satana,
ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.

Váš Ježíš

Posilnění z Písma svatého:
Mt 24, 9-14:
9: Tehdy vás budou vydávat k soužení i na smrt a všechny národy vás budou nenávidět pro mé jméno.
10: A tehdy mnozí odpadnou a navzájem se budou zrazovat a jedni druhé nenávidět,
11: povstanou lživí proroci a mnohé svedou
12: a protože se rozmůže nepravost, vychladne láska mnohých.
13: Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.
14: A toto evangelium o království bude kázáno po celém světě na svědectví všem národům, a teprve
potom přijde konec.

Poselství Ježíše ze dne 26. listopadu 2016.
Mária Julianna (Maďarsko), https://jezusuzenete.hu/

NADEŠEL ČAS, KDY MĚ MUSÍTE VYZNAT PŘED LIDMI

Moje drahé děti,
už na vás čeká velké pronásledování. Nadešel čas, kdy Mě musíte vyznat před lidmi. Všechno už je
přichystáno.
Moji maličcí, nebojte se! Dám vám takovou výřečnost, že jí vaši protivníci nedokážou protiřečit.
Sám Duch Svatý bude mluvit skrze vás, až Mě vyznáte před těmito smilnými a nemorálními lidmi.
Smrti se nebojte, neboť ta není. Jen tělo se rozloží, ale vaše duše bude navždy žít ve věčném
štěstí.
Moji maličcí, vyslyším každou vaši modlitbu. Vyproste pro sebe a pro vaše mučednické druhy
milost stálé vytrvalosti a milost dobré smrti. Nebojte se! Čekám vás ve své objímající náruči a v
nebi mám pro vás přichystánu velkou odměnu. Budete spolu se Mnou sedět na trůnech a vládnout
celou věčnost.
K tomu vám žehnám překypující a vše převyšující nekonečnou láskou mého srdce ve jménu Otce i
Syna i Ducha Svatého.
Váš Ježíš

Posilnění z Písma svatého:

2Tim 3, 12: Tak i všichni ostatní, kdo chtějí zbožně žít v Kristu Ježíši, musejí
podstupovat pronásledování.
Mk 11, 17: A učil je: "Což není psáno: Můj dům bude zván domem modlitby pro
všechny národy? Vy však jste z něho udělali doupě lupičů".

Poselství Ježíše ze dne 6. prosince 2016.
Mária Julianna (Maďarsko), https://jezusuzenete.hu/

MÉ TĚLO A MÁ KREV JSOU PRAMENEM VĚČNÉHO ŽIVOTA

Moje drahé děti,
život je krátký. Smrt přijde náhle. Žijte připraveni na smrt. Čeká vás rozsáhlé pronásledování
křesťanů a vy, katolíci, budete pronásledováni ze všech stran, protože vaši pronásledovatelé
odolali mým slovům: "Toto je mé Tělo, toto je má Krev". Nepřijmou svátost oltářní a moji
skutečnou Přítomnost v ní. Označí vás za modláře, protože Mě adorujete pod Světlem chleba a
vína. Avšak Já jsem takto zůstal mezi vámi a má slova jsou duše a život. Mé Tělo a má Krev jsou
pramenem věčného života pro všechny, kdo je s čistou duší přijímají.
Mé děti, vy, kdo jste katolíci, zůstaňte Mi věrni až do smrti. Jezte mé Tělo a pijte mou Krev, neboť
když s očištěnou duší přistupujete k této velké svátosti, Já žiji ve vás a vy ve Mně. Jsem mohutným
pramenem síly pro všechny, kteří Mě s vírou k sobě přijmou. Zůstanete se Mnou v neoddělitelné
jednotě celou věčnost. Přistupujte ke Mně, dokud jsem ještě mezi vámi!
Zanedlouho se budete nuceni ukrývat. Vaši pronásledovatelé vás budou chtít přesvědčit, že chléb a
víno jsou jen symboly, v nichž nejsem přítomen. Budou si připomínat jen poslední večeři.
To vše činí můj protivník, neboť ví, nebude-li slavena svátost oltářní a vy Mě nebudete moci
přijmout do svého srdce, tak ztratíte tu velkou sílu a milost, kterou ještě máte skrze mou
skutečnou Přítomnost. Pak své oběti lehce povalí na zem a vrhne je do hlubin pekla. Dokážete se
proti němu bránit jen tak, že nebudete mít podíl na činech jeho vazalů. Když se jim vyhnete a
budete Mě adorovat ve své duši.
Čtěte evangelium! Jakmile se vám naskytne příležitost, účastněte se skutečné, v úkrytu sloužené,
mše svaté. Zpovídejte se a přijímejte! To všechno nebude trvat dlouho, jen několik roků. Pak
sestoupím z nebe a dechem mých úst smetu Zlého. Ukáži svou slávu, spoutám Satana na tisíc let a
začne tisíciletá vláda pokoje. Do té doby však buďte bdělí a přichystejte se, neboť hodina již
nadešla. Mnoho vás bude pro svou víru zabito, ale vytrvejte do konce, až do své smrti. Nebojte se,

Já s vámi zůstanu každý den, až do konce světa. Posilním vás, a vaše srdce zapálím ohněm lásky,
abyste Mě opět milovali. Naplním vaši duši, abyste toužili po Mně.
K tomu vám žehnám úžasnou, nekonečnou láskou mého srdce ve jménu Otce i Syna i Ducha
Svatého.
Váš Ježíš

Poselství Ježíše ze dne 8. prosince 2016.
Mária Julianna (Maďarsko), https://jezusuzenete.hu/

VÁS, KTEŘÍ JSOU SJEDNOCENI SE MNOU, JE VELMI MÁLO

Ponoř se do Mne. Mysli na to, že se ve Mně ztratíš jako malá kapka vody v obrovském oceánu
lásky. To je nejsvětější setkání.
Mé děti, temnota pokryla tento svět. Obloha je černá od démonů. Všichni ďáblové jsou
vypuštěni z pekla. Vás, kteří jsou sjednoceni se Mnou, je velmi málo. V tomto světě
záříte jako malinká světélka. Chraňte si své světlo, svou víru, důvěru, naději vloženou
do Mne a svou lásku ke Mně, neboť je to jediná hodnota v této holé pustině, v tomto údolí slz,
která se ode Mne odtrhla.
Moji maličcí, život je krátký a čas se brzy završí. Vytrvejte vedle Mne a buďte Mi věrni až do smrti.
Blízko je čas mého slavného příchodu, kdy dechem svých úst usmrtím zlé a každého budu soudit
dvojsečným mečem, vycházejícím z mých úst. Meč je Slovo, učení mého Otce, které jsem přinesl
dolů na Zem. Jediným měřítkem je evangelium a v něm je hlavní příkaz láska. Byli jste stvořeni,
abyste toužili po lásce a byli šťastní, když milujete.
Velké přezkoušení, očištění světa, už začalo. Všichni ti, kdo chtějí vyhovět lidem, přestože
jejich svědomí je varuje, že jdou po špatné cestě, budou ztraceni. Velký počet jich padne za oběť,
ale ti, kdo vytrvají až do konce smrti, i když se stanou mučedníky, budou navždy zářit v mém
království jako Slunce.
Mé děti, ošklivím si každý hřích, který vidím na zemi. Nikdy se neztotožňuji ani s hříchem, ani s
hříšníkem. Chci zachránit hříšnou duši, a proto ji často přiměji k svatým činům. Přivedu k ní lidi,
skrze něž ji varuji, ale když opakovaně řekne ne na mé volání, tak ji opustím a nechám ji, aby ji
získal ten, koho si zvolila. Žel, na světě je velmi mnoho takových lidí.
Modlete se za hříšníky! Satan teď chce uvrhnout ještě více duší do zatracení, jako
kdysi, během historie světa, ale díky vašim modlitbám jim dám mnoho milostí.
Moji maličcí, vytrvejte vedle Mne až do konce smrti, neboť Já jsem věčný vítěz,
protože mou smrtí na kříži a mým zmrtvýchvstáním jsem přemohl kníže tohoto světa.
Mé vítězství je věčné vítězství, a ten, kdo vytrvá vedle Mne až do konce, toho posadím
na svůj trůn a bude panovat se Mnou na věky věků.
Žehnám vám překypující, nekonečnou láskou mého srdce ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.

Váš Ježíš

Panna Maria: Toto odkazuji X:
Mé drahé dítě, obklopuji tě svou nebeskou mateřskou láskou. Přikryji tě svým pláštěm Matky Boží,
ochráním tě před hordami zlých duchů, kteří na tebe neustále číhají, aby způsobili tvůj pád.
Důvěřuj mi. Chyť se mé mateřské ruky! Sjednoť se s mým Neposkvrněným Srdcem Boží Matky.
Miluj spolu se mnou mého drahého, svatého Syna, jenž se ztělesnil v mém svatém lůně, vzal na
sebe lidské tělo, které počal Duch Svatý, a jenž je Bůh a člověk v jedné osobě.
Podívej, dám Ho tobě jako sladké maličké batole, vložím ti Ho do tvého klína. Miluj Ho tak, jak
jsem Ho já milovala a navěky miluji. Pros mé srdce Matky Boží a já naplním tvé srdce planoucí
láskou k Bohu, obětavou, všechno překonávající láskou, abys dokázal v každé životní situaci
vyslovit spolu se mnou: "Hle, jsem služebnice Pána, nechť se stane podle tvého slova, podle tvé
vůle. Můj svatý Syn dokáže uskutečnit svůj věčný plán jen s takovými obětavými a čistými dušemi,
jen v čistých duších se cítí dobře, které jsou pokorné, poslušné a čisté, jakou jsem byla i já, když
jsem žila na Zemi.
Miluj Ho, toho, jenž po tobě touží, který tě obejme a ukryje. Natáhne k tobě své maličké rámě,
neboť má žízeň po tvé lásce. Ve tvé duši si chce najít příbytek, přeje si, aby tvé srdce bylo jeho
domovem. Otevři Mu dokořán své srdce, svou duši, aby ji úplně naplnil On, Pán všeho a Bůh,
jehož svět nedokáže přijmout, ale který se ve své všemohoucnosti ukryl do světla chleba, aby se
tak sjednotil s tebou a s lidmi, kteří žízní po jeho lásce.
Tak Ho také přijmi, jako maličké dítě, jako tvého všemohoucího Boha v každém svatém přijímání.
Plesej a raduj se s nezkrotnou radostí, že i ty můžeš být nositelem Boha, jako jsem byla i já, když
jsem Ho devět měsíců nosila pod svým srdcem. Miluj Ho nadšeně z celého srdce, z celé své duše,
z celé své síly!
Neustále Mu obětuj své služby a všechno přijímej podle jeho drahé svaté vůle, abys naplnil jeho
sen, vztahující se na tebe, abys byl svatý a abys byl v nebi rodičem velkého množství spasených
duší. Proto se za tebe modlím před nejsvětějším Světlem mého svatého Syna a před Nebeským
Věčným Svatým Otcem, a vyprosím pro tebe všechnu milost, kterou potřebuješ k naplnění svého
poslání a k rozvoji tvé svatosti života.
Volej mě, jsem stále s tebou! Ochráním tě, budu tě držet za ruku, vezmu tě do mé náruče. Budešli unavený, upokojím tě. Miluji tě tak, jako svého jednorozeného Syna, neboť Ho nosíš a Jeho
vidím v tobě.
Žehnám ti mým mateřským požehnáním ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
Matka Maria

Poselství Ježíše ze dne 14. prosince 2012.
Mária Julianna (Maďarsko), https://jezusuzenete.hu/

JSEM MILOSRDNÝ KE KAŽDÉMU OBRÁCENÉMU HŘÍŠNÍKU
Moje drahé děti,
čas je krátký. Teď už navštívím tuto Zem. Přichystejte se, neboť je-li takové množství varování
bezvýsledné a lidé se nechtějí obrátit, přestat s hříchem, tak je vydám Satanovi, kterého si hříšníci,
když Mne opustili, zvolili pro sebe. Mnohokrát už jsem řekl: Jediné útočiště pro toto hříšné pokolení
je mé milosrdné srdce, které je otevřené pro všechny, kdo činí pokání. Běda ale těm, kdo zůstanou
zatvrzelí, neboť se ocitnou tváří v tvář mé spravedlivosti.
Co je tato spravedlnost? Potrestání hříchů. Přede Mnou není ukryto vůbec nic. Nejsem to ale Já,
kdo trestá, o potrestání volá každý hřích. Každý skutek má své následky. Dobré skutky mají dobré
následky, ty špatné přinášejí zase zlé. Proto i následkům, vycházejících z vašich skutků, náleží
odměna, nebo trest.
Držte své myšlenky neustále pod svým dohledem a nedávejte se do řeči se Satanem. Vaše mysl
nechť živí jen čisté a svaté myšlenky! Budete-li tak žít, přijmu vás za své spolupracovníky a učiním
vás zachránce velkého množství duší. Ale když ve svém srdci dáte místo hříšným myšlenkám, tak
můj protivník způsobí váš pád, a když se neobrátíte, uvrhne vás do pekla.
Mé děti, hřích je velmi nebezpečný. Sám o sobě je zatracením a zvedá stěnu mezi Mnou a vámi. Já
jsem vždy připraven, abych vás zahrnul svými milostmi, ale když je odmítáte, tak musím mít v úctě
vaši svobodnou vůli. Proto existuje očistec a peklo, které jsem nestvořil Já, to vy jste si je zvolily
pro sebe, jako následek vašich hříchů. Pro zatvrzelé hříšníky peklo, pro lidi, kteří svých hříchů litují,
zase očistec.
Mé děti, tolikrát jsem vám řekl, že pokud byste to vše přijaly, staly byste se svatými. Ale žel, jste
hluché k naslouchání mému učení a slepé k mým zázrakům. Vždyť celý stvořený svět v sobě nosí
stopu svého Stvořitele. I maličký květ dokáže být nádherný, a jak malinký ptáček umí pěkně
zpívat. Úsměv nevinného dítěte rozzáří svět. Dává lásku, a touží po lásce. A vy tyto drahé nevinné,
bezbranné plody hromadně vraždíte?! Jsou to mé dary pro vás, aby prozářily váš život, a vy je
odhazujete jako nějaké smetí?! Dejte si pozor, každý hřích volá po trestu!
Kdybyste čistotně vstoupili do manželství, tak by požehnání dítětem ozářilo váš život a učinilo vás
šťastné. Pochopte, dítě není břemeno, ale Boží požehnání. Já vás jimi obdarovávám, abyste měli
budoucnost, a až zestárnete, abyste měli pomoc.
Nedělejte si obavy o budoucnost, Já se o vás postarám, prosíte-li Mě s vírou. Ale problém je, že
neprosíte a chcete si sami vyřešit své starosti. Přesto, kdybyste sami sebe svěřili Mně a odevzdali
Mi svůj život, učinil bych ve vašem životě zázraky a vy byste velebili mé jméno.
Moje drahé děti, život je krátký. Žijte v neustálé připravenosti, neboť nevíte dne, ani hodiny. Smrt
přijde náhle. Dostaly jste celý život k tomu, abyste se na ni připravily. Každý den se modlete o
milost dobré smrti, to znamená, abyste vždy žily bez hříchu. Takto se přichystejte na velké setkání
se Mnou, až uvidíte celý váš život před sebou a vydáte počet z každé své myšlenky, z každého
slova, každého činu, i z promarněné příležitosti.

Ti, kdo jsou toho hodni, získají svou věčnou odměnu, a nehodní, kteří však litovali svých hříchů,
vydají zadostiučinění v očistci. Zatvrzelí odejdou do věčného ohně, do věčného trápení. Jsou to ti
nerozumní, kdo uvěřili Satanovi, místo aby si pokáním získali věčný život.
Moje děti, pohlédněte na Mne, na kříž, jak velká byla cena vaší duše. Zaplatil jsem za vás škodu,
kterou jste Mi způsobily. Já jsem dobrý pastýř, který dal život za své ovce. Nepatříte sobě samým,
dlužíte Mi za každou svou myšlenku, za každé své slovo, za každý váš skutek, za celý váš život.
Rozmyslete se – ve své duši Mě každým svým hříchem znovu a znovu křižujete a Já mám mlčky
trpět? Ne. Čas varování uplyne a Já každému zaplatím podle jeho skutků.
Říkám vám – obraťte se, neboť den zúčtování přijde rychle a Já každého osolím ohněm, aby se
ukázalo, jak silná je jeho víra. Přichystejte se, neboť tuto Zemi čeká velký trest. Modlete se! Vaše
modlitby mohou ještě mnohé obrátit a údery trestu mohou být zmírněny. Žel, už se nedají zadržet.
Zmírňujte bolest mého srdce, které probodlo kopí vojáka kvůli vašim hříchům. Jsem milosrdný ke
každému obrácenému hříšníku. Pospěšte si do mého milosrdného srdce, dokud ještě není pozdě!
K tomu vám žehnám ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
Váš Ježíš
Poselství Ježíše ze dne 17. ledna 2017.
Mária Julianna (Maďarsko), https://jezusuzenete.hu/
MYSLETE NA TO, ŽE POZEMSKÝ ŽIVOT SPOLU SE VŠÍM UTRPENÍM RYCHLE UPLYNE
Moje drahé děti, vyvolení mého srdce,
nadešla hodina, a už je zde, kdy Mě musíte vyznat před tímto hříšným a pokryteckým pokolením.
Je zde hodina, kdy prolitím své krve vydáte svědectví o své lásce a věrnosti ke Mně. Smrti se
nebojte, neboť když duše opustí vaše tělo, tak tehdy vás přivedu do nikdy neviděného, věčného a
nádherného království. Navždy budete se Mnou a uvidíte Mě v mé slávě takového, jaký jsem. Svou
slávu sesílám dolů na vás jako letní déšť. Ve věčném Světle lásky mého srdce budete zářit jako
Slunce.
Já budu pro vás pramenem každé radosti. Celá věčnost nebude stačit, abyste velebili mé
nekonečné milosrdenství a mou lásku, kterou jsem na Golgotě, na kříži, za cenu mého strašného
utrpení a mé mučivé smrti, pro vás otevřel bránu věčného života.
Tehdy vám ukážu, kolik stála vaše duše, jak velkou cenu jsem zaplatil za vaši spásu. Kdybyste to
všechno viděli nyní, zemřeli byste bolestí, vy, kteří Mě opravdu milujete. Dávejte si pozor na čistotu
své duše! Bděte nad ní tak, jako nad zřítelnicemi svých očí, neboť jsem za ni zaplatil nesmírné
výkupné! Nezarmuťte Mě tím, že byste mé mučivé utrpení a mou smrt na kříži, jíž jsem dosvědčil
svou věčnou lásku k vám, brali na lehkou váhu. Nezmarněte v sobě mé milosti a důvěřujte Mi.
Mimo Mne nikdo nedokáže lépe milovat.

Nedávejte se do řeči se Satanem! To dokážete učinit jen tak, že jste si neustále vědomi, že žijete v
mé trvalé Přítomnosti, a když se neustále modlíte, což je prohloubením tohoto vědomí a stálým
rozhovorem se Mnou. Zavolejte Mě do vaší práce, do vašeho rozjímání, ale i do vaší
zábavy! Má nekonečná láska k vám touží po tom, abych byl vždy s vámi, a mohl vám
být neustále nápomocen.
Nařídil jsem svým svatým andělům stojícím u vás, aby z vaší cesty odstranili léčky mého protivníka,
aby před vašima očima zavřeli hříšné cesty a otevřeli dveře vaší duše, abyste pustili dovnitř Světlo,
milost a uviděli úzkou cestičku vedoucí k věčnému životu, po níž musíte jít, abyste si získali věčné
štěstí. K tomu vám dám velkou touhu a pohnutku a do vaší duše vložím zhnusení z každého hříchu
a z každého zla.
Mé drahé děti, nezabývejte se světem. Snažte se vzdálit od hluku světa a tolikého zla, které se v
něm děje. To vše můj protivník předkládá před vás, abyste ztratili veselí a žili bez naděje na
budoucnost. I strach vkládá do lidských srdcí, abyste se báli budoucnosti a raději chtěli umřít, než
žít. V protikladu k tomu jsem řekl, když jsem žil na zemi: chci, abyste měli život, a měli jej v
hojnosti.
Moje děti, Já jsem pramen věčného života a kdo ze Mne pije, tomu v jeho duši vyvěrá pramen
vody k věčnému životu. Následujte Mě a dodržujte mé učení. Vložíte-li do Mne všechnu svou
důvěru a odevzdáte se Mi, naplním vaši duši pokojem, radostí a veselím.
Budoucnosti se nebojte, neboť Já, dobrý Pastýř, vedu své stádo na půvabné pastviny, živím vás
mým svatým Tělem a mou svatou Krví a dám vám vše, co potřebuje vaše duše a tělo. Nadto už v
sobě nosíte zárodek věčného života, jenž naplní vaše srdce vše převyšující nadějí. Svou pozornost
soustřeďte na věci nebeské, nikoli na pozemské. Neustále se ze Mne naplňujte. Když trpíte,
pohleďte na můj kříž, visím na něm zalitý krví a zahalený ranami. Ze Mne čerpejte sílu! Nechtějte
utéci před vaším křížem! Raději jej obejměte, představte si na něm Mne a já osladím a ulehčím
vaše utrpení.
Dám vám sílu, abyste své každodenní malé kříže nosili s láskou a trpělivostí. A tomu, komu dám
větší třísku z mého kříže, ten ať ví, že Já sám se sjednocuji s jeho duší a skrze něho zachraňuji
duše. Ty, které mají převelikou potřebu stát se mými se Mnou sjednocenými a vyvolenými dětmi,
neboť v těchto Mně odevzdaných a požehnaných duších pokračuji ve Vykoupení až do konce
světa.
Tímto způsobem se dívejte na vaše nemoci, na vaše tělesné a duševní utrpení, která mají přede
Mnou věčnou hodnotu, a když je sjednotíte se Mnou, pak zásluhy vašich utrpení mohou mít dosah
na všechny duše, žijící až do konce světa. V nebi pak budete šťastnými rodiči velkého počtu
zachráněných duší.
Tehdy, když jsem žil na zemi, protrpěl jsem svůj pozemský život až do konce. Utrpení bylo mým
podílem už v matčině lůně a s bídou strávenou v mém dětském věku, v tvrdé práci, kterou jsem
vykonával vedle svého pěstouna, ve velkém množství sebezapření a půstů, které jsem držel

v rodičovském domě spolu s mými rodiči. Každý den jsme sedmkrát padli na tvář v adoraci mého
Otce, vzdávali Mu za všechno dík, i za ty, kteří tak nečinili a modlili se za záchranu hříšníků.
Potom, co jsem musel opustit mou vroucně milovanou svatou Matku, tak jsme cítili, že nám oběma
pukne srdce, ale Já jsem musel plnit vůli mého Otce, abych hlásal Slovo, pro které jsem se
ztělesnil. Potom, když nadešla hodina mého mučivého utrpení, zajetí, posměchu, nesení kříže a
ukřižování, zeptal jsem se mé svaté Matky, zda se chce zúčastnit spolu se Mnou těchto strašných
zkoušek. Prosila Mě, abych jí dovolil být přítomnou vedle Mne a utěšovat Mne, dokonce se nabídla,
že přijme a převezme ochotně všechno, co na Mě čekalo, místo Mne.
Takto jsme se oba vydali na Kalvárii. V duši byla vždy se Mnou, a i když fyzicky nemohla být vedle
Mne, ve své duši vždy cítila a viděla mé myšlenky, bolesti a utrpení. Bylo zvláštní Boží milostí, že
její nevinné Neposkvrněné Srdce nepuklo, když viděla mé mučivé utrpení. Tehdy, když na vás
dolehnou těžkosti a bolesti, chyťte se její mateřské ruky, kterou jsem vám dal na kříži, a vyproste
si od ní moji posilňující milost, abyste překonali vaše zkoušky a vždy s veselím mysleli na Mne, jenž
jsem za cenu strašného mučivého utrpení a smrti na kříži vám získal věčný život.
Takto Mě následujte, mé děti, moji drazí maličcí vyvolení. Myslete na to, že tento pozemský život
spolu se vším svým utrpením rychle uplyne, a když vytrváte vedle Mne až do konce smrti, bude na
vás čekat sláva věčného života.
K tomu vám žehnám mým posilňujícím požehnáním, s nekonečnou láskou mého srdce, ve jménu
Otce i Syna i Ducha Svatého.
Váš Ježíš

Posilnění z Písma svatého:
Žid 4, 12: Slovo Boží je přece plné života a síly, ostřejší než každý dvojsečný meč: proniká až tam, kde se
dělí duše a duch, klouby a morek, a pronáší úsudek i nad nejvnitřnějšími myšlenkami a hnutími.

Poselství Ježíše ze dne 19. ledna 2017.
Mária Julianna (Maďarsko), https://jezusuzenete.hu/

JÁ JSEM PRAVÝ POKLAD, PRAMEN VĚČNÉHO ŠTĚSTÍ, VĚČNÝ ŽIVOT

Moje drahé děti,
teď mluvím k vám, kteří Mě milujete, uctíváte a sloužíte Mi. Moje království není z tohoto světa.
Moje království je jiný, navěky trvající svět. Je jiný ve všem, než v jakém nyní žijete. V mém

království je jen jediná hodnota: Láska a z lásky pramenící ctnosti – pokora, trpělivost, poslušnost
a obětavost.
Když jsem přišel na tuto Zem, abych vám přinesl Slovo mého Otce, dal jsem vám ke všemu
příklad, ale žel, našel jsem velmi málo následovníků, neboť lidé byli oslepeni vnějším třpytem,
ziskuchtivostí, okamžitým zbohatnutím, vlastnictvím, sobectvím a hříchem. Jen málo duší se zřekne
těchto světských tužeb kvůli Mně. Ale proto, že Mě považují za hodnotu vyššího řádu stojící nad
světem, a proto, že Mě poznají, je jim vše ostatní odpadem, jak to již napsal svatý Pavel.
Tito věrní jsou moji následovníci, kteří na sebe vzali mé ctnosti: sebezapření a znamení kříže, a Já
stojím v jejich životě nejvýše a na prvním místě. Vytrvají do konce smrti v mém následování, neboť
své srdce silně připoutali ke Mně a za žádnou cenu se nedokážou ode Mne odtrhnout, protože
poznali pravý poklad. Prodali všechno, co měli, aby Mě mohli získat, neboť Já jsem pravý poklad,
pramen věčného štěstí, věčný život. Ve Mně není žádná poskvrna, žádná nečistota, jsem čistý,
pravdivý a svatý. Já jsem slunce, jehož paprsky dosáhnou všeho a osvítí duši, neboť Já zkoumám
nitro i srdce. Přede Mnou není nic skryto a každý, kdo je naživu, je Mi zavázán složením účtů.
Já budu každého soudit v poslední den, v okamžiku jeho smrti, a při posledním soudu podle jeho
skutků. Z mých úst vycházející dvojsečný meč, ohnivý meč, je mým mečem soudu. To znamená,
že vše budu soudit ve vztahu k evangeliu a ve srovnání s hlavním příkazem lásky. To je jediné
měřítko. Přizpůsobíte-li své skutky Mně, vyhnete se soudu, ale půjdete-li proti mému učení,
přivoláte na sebe velký trest.
Říkám vám i to, co jsem řekl mým učedníkům: chraňte se kvasu farizejů, kacířských učení, kterými
Mě nejdříve odebrali ze středu. Ach, jak velice Mě bolí srdce, že už nemohu být přítomen na oltáři
ve svatostánku, ale jen na bočním oltáři. Dokonce se i tak zvrhli, že Mě umístili dolů do sklepa,
zavřeli Mě do zvláštní komory, aby na Mne věřící zapomněli.
Tito kněží, kteří měli odvahu to učinit, dostanou ve věčnosti přesně totéž zpět. Nebudou mít
přístup ke Mně, nebudou se moci těšit z mého Světla, mé lásky, mé dobroty, tak jako nyní moji
věřící Mě nemohou vidět a nemohou Mě oslavovat [v nejsvětější svátosti].
Modlete se za mé služebníky, aby naslouchali svým výčitkám svědomí a aby už nedokázali spáchat
více hříchů proti Mně. V takových duších jsem neustále přítomen s trnovou korunou, ukřižovaný na
kříži, a je to stojí velké úsilí, aby umlčeli hlas svého svědomí. Myslíce na svou vlastní kariéru,
poslouchají kacířské vůdce.
Moje drahé děti, mějte v úctě čas, který ještě dostanete ke svému obrácení. Využijte jej, neboť
pravím vám, až náhle přijde hodina vaší smrti, budete souzeni podle toho, jací jste v tomto
okamžiku. Nebudete mít žádný odklad, proto jsem vám řekl: Žijte v neustálé připravenosti, neboť
neznáte den ani hodinu. Bůh jsem Já, Zákon pochází ode Mne, nezávisle na tom, zda Mne
přijmete, nebo ne. Rozsudek bude vykonán, a když jste neplnili příkazy mého Otce, přivoláte na
sebe velký trest.

Snažte se žít tak, jak jste viděli u Mne a na příkladu mých svatých, které jsem postavil před vás,
abyste je následovali. Oni byli stejně tak křehcí jako vy, lidé z masa a krve na této zemi, ale
následovali mé učení a dostali se ke svatosti života. Můj příkaz není nedosažitelný pro nikoho. Ať
už je to jednoduchý, nevzdělaný člověk, nebo velekněz, nebo král, dovedou jej splnit, neboť mé
Zákony jsem zapsal do vašeho srdce. Když tak nečiníte, vaše svědomí vás obviňuje, avšak vaše
duše létá, když jdete po cestě mých Zákonů. Podle toho poznáte, zda jste si zvolili dobrou, nebo
špatnou cestu.
Moji maličcí, už nadešel čas. Nevěřte, že jsem to byl Já, kdo chtěl tento dnešní chaotický svět v
zříceninách. Všechno je následek vašich hříchů. Já jen chovám v úctě svobodnou vůli hříšných lidí
a vydám je tomu, komu sloužili a koho si pro sebe zvolili. Má vůle není taková, abyste jeden
druhého vraždili, ale abyste měli život, a život v hojnosti. Aby láska a pokoj se líbaly navzájem.
Protože nechtěli mé učení, obrátili se k němu zády a neobrátili v čin má varování, proto je dostihl
jejich trest, jenž je přímým následkem jejich hříchu. Nechtěl jsem to, ale byl jsem nucen potrestat
své děti, jako milující otec své syny, abych je zachránil před ještě větší hrozbou – před věčným
zatracením. To, co se nyní děje na tomto světě, a to, co ještě nastane, je dovoleno proto, abych
oddělil pšenici od plev, pravdivé od pokrytců.
Mé srdce krvácí kvůli vám. Spolu s mou církví znovu vystoupím na Golgotu, mysticky znovu zemřu
na kříži, neboť spolucítím s každým mým dítětem, s každým mým mučedníkem, kteří Mi zůstanou
věrni do konce smrti. Spolu s nimi znovu zemřu, znovu proliji svou Krev. Ale musím potrestat
hříšníky, abych je přivedl k rozumu zpátky k sobě, abych je ochránil od ještě většího zla – od věčné
smrti.
Takto se dívejte na události, moji milí maličcí, vyvolení mého srdce. Nechť je vaší každodenní
modlitbou: "Otče můj, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi". Tato slova se
brzy naplní. Neboť potom, co jsem očistil tento svět, znovu jej stvořím a sestoupí na něj tisíciletá
vláda pokoje. Spoutám Satana, budu mezi vámi, budu váš Bůh a vy zase můj lid. Každý bude
členem Mnou založené katolické univerzální církve. Nebudou odchylky, budete žít v jednotě, velebit
Mě a oslavovat.
Bude vystavena nejsvětější eucharistie nikdy nevídané úcty a zbožnění, neboť spravedliví budou
obývat svět. Satana spoutám na tisíc roků, nebude moci svádět a pokoušet lidi. Moje děti si budou
užívat svobody duše a budou létat v lásce a štěstí. Pravda a pokoj se budou milovat navzájem. Už
tady na zemi nosí v srdci věčný život, což není nic jiného, než Já sám, který je živím svátostí
oltářní. Budou žít v čisté, nesobecké a obětavé lásce. Já budu jejich Bůh a jejich všechno.
Země přinese své ovoce a ony budou mít hojně času Mě zbožňovat a sloužit Mi. Nejhlavnější
úlohou v novém světě bude evangelizace, kterou budou vykonávat nejen moji kněží, ale i moji
věřící tak dlouho, dokud bude člověk žít na této Zemi. Budou žít v nikdy nevídaném štěstí a pokoji,
neboť Já, Bůh, rozzářím jejich duše a povedu je po úzké cestičce, která vede do Božího království.
Budou požehnáni. Nepoznají zlořečení nebo lež. Když někdy dopustím slabost, tak jen proto, aby
se nevychvalovali.

Proste, aby má vláda na tuto zem přišla tak, jak jsem vám slíbil. Avšak čas zkoušky zkrátím, neboť
kdybych to neudělal, ani jeden z vás by se nezachránil. Teď se však připravte na největší zkoušku,
na nejurputnější boj, jenž se odehrává mezi Satanem a jeho vazaly a svatými, spolu se svatými
anděly. Vaše zbraň nechť je silná víra, ustavičná modlitba, plná důvěra, kterou ve Mne vložíte a s
níž se Mi odevzdáte, čtení Písma svatého a hlásání Slova každému národu. Potom bitvu vyhrajete,
neboť Já jsem věčný vítěz, a kdo se vedle Mne postaví, zvítězí. Ale kdo bude proti Mně, ten se
navěky zatratí, neboť se postaví na stranu věčně poraženého, na stranu Satana.
Žehnám vám, moje dětičky, nekonečnou a překypující láskou mého srdce, mým posilňujícím
požehnáním ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
Váš Ježíš

Posilnění z Písma svatého:
1Thes 1, 8: Od vás pak se slovo Páně rozeznělo nejen po Makedonii a Acháji, ale o vaší víře v Boha se ví
všude, takže není třeba, abychom o tom vůbec mluvili.

Poselství Ježíše ze dne 20. ledna 2017.
Mária Julianna (Maďarsko), https://jezusuzenete.hu/

KAŽDÝ TEP VAŠEHO SRDCE NECHŤ JE JEDINÉ TE DEUM

Moje drahé děti, vyvolení mého srdce,
radujte se a plesejte, vzdávejte neustále díky a velebte moji nekonečnou dobrotu, moji milosrdnou
lásku za to, že můžete žít v mé Přítomnosti. Zůstal jsem tady mezi vámi ve světle chleba a vína s
mým vzkříšeným Tělem a Krví. Svou vírou můžete okusit moji láskyplnou Přítomnost.
Moje děti, kdybyste uměly pochopit, jak velkou milostí je svaté přijímání, zemřeli byste radostí, že
se sjednotíte se Mnou, se svým Spasitelským Bohem, který za vás trpěl mučivou smrtí. Můžete se
do Mne ponořit jako kapka do obrovského oceánu lásky. Každý dostane mou milost v té míře, v
jakém stupni otevře přede Mnou svou duši k jejímu přijetí. Tak chovám v úctě vaši svobodnou vůli.
Běda tomu, kdo Mě k sobě vezme v hříchu, nebo mechanicky, nestaraje se o to, koho přijal do své
duše, jen jako kousek chleba, který cumlá a pohltí. Všechny tyto duše učiní v sobě marným to
množství dobra a krásy, o němž jsem pro ně snil.
Moji maličcí, hlásejte vždy a všude nevyslovitelně velkou milost svatého přijímání a to,
aby se každý ke Mně přiblížil jen s čistou duší, neboť jedině takto je Mne hoden. Nechť si vezmou
z pramene milosti, která má dva způsoby: Úplné otevření duše přede Mnou, a druhým je důvěra.
Kdo Mi důvěřuje a odevzdá se Mi, tomu do srdce proudí Světlo, oslavené záření mého vzkříšeného

Těla a mé Krve. Kde je toto Světlo, tam se neodváží temné duchovní síly, démoni a ďáblové, ale
uprchnou a taková duše si vždy užívá velký pokoj a radost.
Moje drahé děti, tak pohlížejte na každé svaté přijímání, které vlije do vás vždy nové milosti, neboť
Já, Bůh, jsem všemohoucí. Nevysvětlitelně vás miluji a veškerou mou touhou je, abyste byli tam,
kde jsem Já, a viděli mou slávu. Každá taková duše, která v připravenosti čeká na okamžik své
smrti – která není smrtí, ale nekonečnou radostí velkého setkání se Mnou, touží vroucí, hořící,
ohnivou touhou po věčném pohledu do mého svatého Světla. To ale dokáží učinit jen ti, kdo žijí ve
svatosti života.
Totiž v okamžiku smrti, každý člověk v hloubce své duše cítí, kam vede jeho cesta. Ti, kdo se smrti
bojí, jdou po špatné cestě a bojí se rozsudku, jenž je raní. Takové duše se dostanou buď do
očistce, nebo do pekla. Ale je jedna malá část, která Mě s horlivou vírou miluje, žije podle mých
Zákonů, zakusí v sobě mou božskou Přítomnost, kterou do nich vložím skrze svátosti. Proto ke Mně
vykročí s nezkrotnou radostí a nesmírnou touhou po velkém shledání, kdy Mě mohou vidět ze
světla do světla a navždy se ve svaté smlouvě se Mnou sjednotí.
Takové duše spolu se svatým Pavlem říkají, že smrt je pro ně ziskem a život plodnou prací na
zemi. Takové duše se svatým Pavlem volají: Už nežiji já, ale ve mně žije Kristus. Kdo ve stavu
hodnosti přijímá mé Tělo a mou Krev, ty postupně přetvořím. Zbožští se ve Mně, a Já však budu
přebývat v sedmé komůrce jejich srdce a skrze ně budu pokračovat ve velkém díle mého
Vykoupení. Takové duše vždy dosáhnou cíle svého života, neboť jsem jim dal smysl jejich životu.
Já jsem smysl a cíl jejich života.
Záchrana duší je jejich radostí a jedinou vůlí. Protože Mi odevzdali svůj život, žijí slova Otčenáše:
Otče můj, přijď království tvé, buď vůle tvá v nebi, tak i na zemi. Avšak můj Otec na ně vylije
svého Ducha, který je naplní a povede a učiní je mými spolupracovníky v nejsvětější úloze, v
bohoslužbě. Takoví jste i vy, proto jste šťastní a vaše duše je v proudu světla plovoucí velký palác,
kde šťastně přebývám a odkud vyzařuji i na vaše okolí moji požehnanou Přítomnost, mou milost.
Moji maličcí, buďte šťastní! Vzdávejte Mi neustále díky. Každý tep vašeho srdce nechť je jediné Te
Deum. Velebte všemohoucího, vznešeného Boha, jenž svou všemohoucnost použil k tomu, aby On,
Jehož svět není schopen přijmout, neboť převyšuje všechno a všechny a stojí nade vším, uzavřel
svou božskou podstatu do svaté hostie a do svaté Krve, aby vstoupil do vašeho srdce a ztotožnil se
s vámi, abyste se i vy v Něm zbožštili a čím dál tím víc zářili v tomto temném, hříchem zatíženém
světě.
Vy, moji maličcí, jste nositeli světla. Vyzařujete mé Světlo a šíříte je na svět. Proto vás zlí nenávidí,
ale ti, kdo Mě hledají, Mě skrze vás rychle najdou.
Žehnám vám, mé děti, aby váš život byl úrodný, hojně plodů přinášející viničný keř, k větší slávě
mého Otce a k mé radosti. Přijměte mé požehnání vycházející ze srdce, ve jménu Otce i Syna i
Ducha Svatého.
Váš Ježíš

Posilnění z Písma svatého:
Mk 1, 17: Ježíš jim řekl: "Pojďte za mnou, a udělám z vás rybáře lidí."

Poselství Ježíše ze dne 21. ledna 2017.
Mária Julianna (Maďarsko), https://jezusuzenete.hu/

KDO MI DŮVĚŘUJE, TEN NEBUDE ZAHANBEN

Moje drahé děti,
Hodina je už zde. Znamení jsou již viditelná. Nyní se naplní má proroctví. Proste pro sebe o milost
víry, neboť jen se silnou vírou se dokážete postavit proti Zlému. Jen se silnou důvěrou, vloženou
do Mne, dokážete vybojovat bitvu proti temným silám, které neustále slídí kolem vás, aby vás
uvrhly do věčné tmy.
Vy se ale nikdy nebojte, neztrácejte odvahu. Svou sílu a víru živte ustavičnou modlitbou. Vždy Mě
stavte před své oči a svou pozornost soustřeďte vždy jen na Mne. Volejte na pomoc Ducha
Svatého. Ten vás povede po úzké cestičce, která vede ke spáse a vždy Mě postaví před vás,
abyste si ze Mne brali příklad a čerpali ze Mne sílu. Samotné pronásledování nepotrvá dlouho, ale
bude tím tvrdší a krvavější. Už teď se modlete za vaše pronásledovatele, aby dostali jasný zrak a
obrátili se na víru. Kvůli vašim modlitbám se mnozí obrátí a získají spásu.
Moje drahé děti, vy, které jste všechno a každého opustily kvůli Mně, abyste Mi se sjednoceným
srdcem sloužily, nechám vás se podílet na velké ochraně a dostanete ode Mne sílu a milost, abyste
se odvážně postavily proti Zlému a vyznaly Mě před vašimi pronásledovateli. Dám vám takovou
výřečnost, že z vás bude mluvit sám Duch Svatý. Proto se nechystejte a neuvažujte o tom, co
budete říkat.
Zvlášť ve vichřici soužení se ponořte do Mne, rozjímejte o mém mučivém utrpení a o mé smrti na
kříži, neboť na zemi jsem na kříži byl ukřižován. To je vaše spása a i vy budete skrze kříže
spaseni. Až spoutám Satana, který pokouší lidi a vrhá je do bludů, vysvitne pro vás éra mého
nového Světla, tisíciletá vláda pokoje. Tehdy bude vládnout láska a pokoj a budou si navzájem
vyměňovat polibky. Já však budu žít ve vašem srdci a vy Mě budete zbožňovat v nejsvětější
svátosti oltářní.
Moji drazí maličcí, buďte silní. Buďte si vědomi toho, že už se na věky rozhodl souboj, který Já
vždy vyhrávám, neboť Já jsem věčný vítěz, Bůh, jenž stojí nade vším. Kdo Mi důvěřuje, ten
nebude zahanben.
Přijměte mé, ze srdce vycházející požehnání, ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.

Váš Ježíš

Posilnění z Písma svatého:
2Thes 1, 4-6:
4: Takže můžeme být na vás hrdí v církevních obcích, hrdí na vaši stálost a víru ve všech pronásledováních
a souženích, která snášíte.
5: V tom se právě ukazuje spravedlivý Boží soud: máte být tak uznáni za hodny Božího království, pro
které trpíte.
6: Bude to jen přece projev Boží spravedlnosti, když odplatí vašim sužovatelům soužením.
2Thes 2, 3-4:
3: Nenechte se žádným způsobem od nikoho oklamat. Napřed totiž musí nastat odpadání a objevit se
člověk veskrz naskrz hříšný, propadlý záhubě,
4: protivník, který se povyšuje nade všecko, co nese jméno Boží nebo čemu se vzdává náboženská úcta.
Posadí se dokonce v Božím Chrámě a bude se prohlašovat za Boha.
Mk 2, 27: A řekl jim: "Sobota je pro člověka, a ne člověk pro sobotu."

Poselství Ježíše ze dne 22. ledna 2017.
Mária Julianna (Maďarsko), https://jezusuzenete.hu/

ZŮSTANETE-LI NA CESTĚ OMYLU, NAVŽDY SE ZATRATÍTE

Moje drahé děti,
teď přijde konec. Teď se naplní má proroctví. Brzy se antikrist dostane k moci. Mnohé zmýlí a
velké množství lidí pohřbí do ohnivých vln věčného zatracení. Přichystejte se, buďte bdělí, hodina
již nadešla! Pronásledování už začalo, a rozšíří se na všechny kněze a mé věřící, kteří nesouhlasí s
falešnými učiteli, s kacířským učením a vytrvají u Mne. Nastává čas velké zkoušky. Moji kněží a
věřící budou zvlášť odděleni.
Má církev je jako velká loď, která se s praskáním a skřípáním roztrhne na dvě části, a vlny na ni
udeří, aby se potopila. Jednu polovinu lodě pohltí pěnící se vlny a potopí se úplně až na dno pekla.
Druhá část lodě přistane ke dvěma sloupům, k eucharistii a k uctívání Panny Marie, a zachrání se.
Podstatou mé církve jsou tyto dva kardinální sloupy – moje skutečné svaté Tělo a má Krev v
eucharistii a orodovávání mé Nejsvětější Matky, kterou jsem vám dal na kříži. Kdo vytrvá u těchto
dvou skutečných pomocí, ten bude spasen. Komu Já přebývám v srdci, ten v sobě nosí věčný
život. Kdo prosí o orodování mé svaté Matky, ten se zachrání před věčnou smrtí.
Moji maličcí, mé děti, na moři zuří nikdy nevídaná vichřice. Moře je tento svět, Satan je ten, který
jím zmítá, který cítí, že už mu zbývá jen málo času. Soustřeďuje veškerou svou sílu do urputné
bitvy proti duším, aby jich co nejvíce uvrhl do zatracení.

Mé děti, pochopte, že ne jalové přemítání, ale svátosti vás udržují zpříma, a jen skrze Mne, skrze
svátosti, budete spaseni. Má církev vypadá, jako by byla mrtvá. Krvácí z velkého počtu ran a
roztrhla se na kusy. Ale blízko je její vzkříšení, neboť Já se vrátím ve své slávě, obnovím a
sjednotím svou církev. Všichni, kdo důvěřovali své síle, padnou, ale kdo Mi důvěřuje, ten nebude
zahanben, a kdo vydrží vedle Mne do konce smrti, ten získá věčný život.
Drazí maličcí, moje děti! Chystejte se, nadešla hodina rozdělení. Buďte Mi věrni! Přichystejte se,
neboť velká zkouška už je zde. Má církev se definitivně rozdělí na dvě části. Ukrývající se podzemní
církev tvoří spravedliví, kteří se drží mého učení a jsou dětmi mé Matky, proti nimž bojuje Satan.

"Tu se had na ženu rozlítil a odešel, aby vedl válku proti ostatním jejím dětem, které zachovávají
Boží přikázání a hlásí se k Ježíšovu svědectví" [Zj 12, 17].
Ostatní pokrytci, kacíři, falešní učitelé, kteří nemohou stát před mým Světlem, při posledním soudu
ode Mne uslyší: Odejděte ode Mne, zlořečení, do věčného ohně, který je připraven ďáblu a jeho
andělům.
Dávejte si dobře pozor! Nemůžete stát na obou stranách, nemůžete sloužit dvěma pánům!
Já soudím a zkoumám srdce i mysl. Přede Mnou není nic ukryto. Každého budu soudit podle jeho
skutků. Ti, kdo Mě opustili kvůli okamžiku jejich kariéry, ať se vrátí zpět, dokud je to ještě možné,
neboť jim říkám: Zůstanete-li na cestě omylu, navždy se zatratíte.
Vám však, spravedlivým, mým následovníkům, říkám: Nikdy se nebojte, ani vlas vám nebude
zkřiven bez vědomí mého Otce. Když přece jen bude mučednictví vaším podílem, dovolím to proto,
abyste oslavili Boha skrze svou věrnou lásku.
Přijměte mé posilňující požehnání s překypující, nekonečnou láskou mého srdce, která vás všechny
ochrání před věčným zatracením, ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
Váš Ježíš

Posilnění z Písma svatého:
Mt 26, 1-2:
1: Když Ježíš skončil všechny tyto řeči, řekl svým učedníkům:
2: "Jak víte, za dva dny jsou velikonoce, a Syn člověka bude vydán, aby byl ukřižován".
Mt 23, 34: Hleďte, proto k vám posílám proroky, lidi moudré a vykladatele Písma. Některé z nich zabijete
a ukřižujete, jiné budete ve svých synagogách bičovat a pronásledovat z města do města.
Mt 24, 9-15:
9: Tehdy vás budou vydávat k trápení a zabíjet vás, u všech národů budete v nenávisti pro mé jméno.
10: A tehdy to bude pro mnohé kamenem úrazu, navzájem se budou zrazovat a nenávidět jeden druhého.
11: Vystoupí také mnoho lžiproroků a mnoho lidí svedou.
12: A proto, že se značně rozmůže nepravost, ochladne u mnohých láska.
13: Kdo však vytrvá až do konce, bude spasen.

14: Toto evangelium o království bude hlásáno po celém světě, na svědectví všem národům, a teprve
potom přijde konec.
15: Až tedy uvidíte ohavné zpustošení, o kterém mluví prorok Daniel, jak stojí na svatém místě – kdo čte,
rozuměj!

Poselství Ježíše ze dne 5. února 2017.
SMRT JE JEN OKAMŽIK, PŘECHOD DO VĚČNÉHO ŽIVOTA

Moje drahé děti, vyvolení mého srdce!
Život je krátký. Proroctví se zanedlouho naplní. Všechno je už přichystáno. Chystejte se!
Zanedlouho na vás pozdvihnou ruku. Těšte se a radujte se, když budou lhát a všeliké zlo budou
připisovat vám kvůli Mně, neboť v nebi budete mít velkou odměnu. Nebojte se těch, kdo zabíjejí
tělo, ale nic jiného nedokážou učinit. Až vaše duše vystoupí z vašeho pozemského těla z prachu,
přijde přímo ke Mně do nebe. Uvidíte moji slávu a s plesající radostí Mi budete bez konce zpívat
chvalozpěv a oslavné zpěvy v nedohledném vojsku mých svatých andělů a svatých. Už teď si
toužebně přejte, abyste uviděli mé svaté Světlo. Proto jste se na tento svět narodili, abyste získali
věčné štěstí skrze svatost svého života.
Moji maličcí, teď je ještě vaším podílem utrpení, ale zanedlouho se budete radovat a zářit jako
slunce v království mého Otce.
Moje drahé děti, myslete na chvíli, kdy vás odvlečou. Bude to nejšťastnější okamžik vašeho života,
až svléknete jako oděv své pomíjivé tělo utvořené z prachu a okamžitě přijdete ke Mně nahoru, do
nebe. Nebojte se! Smrt je jen okamžik, přechod do věčného života, do nekonečné radosti. Tam
setřu z vašich očí každou slzu. Rozdám sám sebe mezi vás, a tím se oznámím každé spasené duši,
sjednotím se s ní v nejtěsnější, nezrušitelné jednotě, jejímž předobrazem je svaté přijímání.
Když Mě přijmete do svého srdce, sjednotíte se se Mnou a zbožštíte se ve Mně. Krok za krokem se
ve Mně přetvoříte. Svléknete své hříchy a už nedokážete páchat své špatné návyky, neboť k nim
budete pociťovat nejhlubší odpor. Připoutávejte se k svátostem, ke svaté zpovědi, svatému
přijímání, neboť Já žiji ve vás a přitahuji vás k Svatému svatých, k mému Nebeskému Otci, jenž
vás zahrne svými milostmi. Přikryje vás svými křídly, kde najdete ochranu.
Váš život se změní, stanete se zcela novým člověkem. Už více nežijete vy, ale Já žiji ve vás. Skrze
vás pokračuji ve svém pozemském putování, činím velké množství dobra a zachraňuji duše. Můj
Otec Mě vidí ve vás a pociťuje zálibu ve svatosti vašeho života. Když svaté přijímání znamená tak
velkou proměnu, přijímáte-li Mě s čistou duší, jak velkou změnu způsobí ve spasených duších, když
se můj Otec sjednocuje se Mnou, s Vykupitelem, s druhou božskou osobou!

Sám sebe oznámím duším. To znamená, že jsem na tolika místech a s tolika lidmi, s kolika jen
chci. Podobá se to svatému přijímání. Na zeměkouli se současně slouží velké množství mší svatých.
Ve svatém přijímání vstupuji do nespočetného množství duší a každý pociťuje, že Já jsem jen s
ním a jen jemu dávám své milosti. Tak je tomu i nebi, jen ještě ve zjevnější a dokonalejší podobě.
Moje děti, toužebně si přejte přijít ke Mně do nebe. Nedokážete pochopit radost, která tam na vás
čeká. Čím čistější je vaše duše, tím lépe dokážete po Mně toužit. Vaše touha Mě oslaví a za to vás
odměním velkou milostí už tady na zemi.
Moje dětičky, veškerou touhou mého srdce je, abyste byly i vy tam, kde jsem Já, a abyste viděly
mou slávu! K tomu vám žehnám s překypující, nekonečnou láskou mého Nejsvětějšího Srdce ve
jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
Váš Ježíš
Modlitba skrze Ducha Svatého

Ó, Svatý svatých, obdivuji Tě a miluji Tě! Láska tvého srdce obejme a zapálí plamenem tento svět.
Ale jen ti jsou schopni přijmout tvůj plamen, kdo Tě vzájemně milují tak, že dodržují tvé Zákony.
Ty nikomu nedáváš přednost. Chceš, aby se každý podílel na tvých darech. Ale v úctě chováš naši
svobodnou vůli. Přitahuješ každého člověka v hloubce jeho duše. Voláš ho, bereš ho ven do
pustiny a mluvíš k jeho duši. Ale když se s Tebou nedá do řeči, když se k Tobě obrací zády, neboť
ho očaroval falešný lesk světa, který může vlastnit jen na chvíli, Ty se mu nevnucuješ.
Přesto musíme jednou opustit tento svět a všechno tady zůstane. Jen naše skutky můžeme
s sebou vzít. Ale když si zvolíme Tebe, protože jsi věčný, nemusíme Tě tu nechat a Ty zůstaneš
s námi na zemi i v nebi. Když Ty jsi náš poklad a naše štěstí, v nebi zůstaneš navždy náš. Jak
hloupí jsou ti, kteří si nezvolí Tebe. Jak velký žal ti působí takoví hluší a slepí, kteří svou
bezbožností a svými hříchy se od Tebe odtrhnou. Pláčeš krvavé slzy za každou ztracenou duši, a
přesto nemůžeš zabránit jejich záhubě, neboť chováš v úctě jejich svobodnou vůli. Jak velkou
hodnotu jsi přisoudil a dal člověku. Byl stvořen k Božímu obrazu a k Boží podobě. To znamená, že
jsi ho oděl rozumem a svobodnou vůlí. On sám rozhodne o svém osudu.
Můj Ježíši, můj milovaný Vykupiteli! Děkuji Ti, že mohu být tvůj, že Tě mohu milovat a velebit Tě.
Navěky Tobě zpívám díky za to, že ses sklonil ke Mně a oslovil mě a s neodolatelnou touhou jsi mě
obdaroval, abych Ti řekl ano. I pro nás platí, co jsi řekl Šavlovi na cestě do Damašku: Je těžké se
vzpírat proti ostnu. Skutečně. Mnohem lehčí je odpovědět na tvé sladké volání, přitahování,
odpovědět ano, než říct ne. Když Ti řekneme ano, naši duši naplníš radostí bez hranic a pokojem.
Ale kdo Tě odmítne, toho duše bude plná trpkosti a žalu. Ta je již zcela mrtvá.

Pán Ježíš:

Moji maličcí, soustřeďte svou pozornost na Mne. Odpovídejte ano na mé volání, dokud je to ještě
možné. Neboť až se váš život uzavře, nebudete mít více příležitostí. Žijte v neustálé připravenosti,
neboť neznáte den ani hodinu.
Přijměte moje posilující požehnání ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.

Toto odkazuji X:
Moje drahá, maličká dcero, jsem s tebou spokojen. Přede Mnou je všechna tvoje snaha a tvoje
horlivost. Pokračuj i nadále ve své službě. Jdi až na konec této cesty. Požehnám tebe a tvé
milované nesmírnou láskou mého srdce, ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
Toto odkazuji Y:
Moje drahá, maličká dcero, soustřeď svou pozornost na největší a nejsvětější modlitbu, na mši
svatou, vyslyším každou tvoji modlitbu. Nechoď do různých modlitebních skupin, účastni se více
mší svatých, zpovídej se a přijímej. Svátosti tě udrží silnou, můžeš je obětovat za usmiřování Mne
kvůli zatvrzelým duším. Jediná modlitba plná víry a lásky má větší hodnotu než jakákoliv ústní
modlitba, kterou mechanicky opakuješ a v níž není ani víra ani láska.
Největší modlitbou je mše svatá, kterou můžeš obětovat na nespočetné úmysly, neboť má milost
je nekonečná. Po svatém přijímání se zaobírej jen Mnou. Nechej Mě, abych ti naplnil duši. Tehdy
už o nic nepros. Odevzdej se Mi a svěř každého a všechno Mně. Miluj každého a pros, abych Já
miloval skrze tebe. Více se modli v tichu svými vlastními slovy. Tehdy rozjímej o mých mučivých
utrpeních. Každá tvoje modlitba je přede Mnou hodnotnější, čím více je v ní lásky. Požehnám tě a
tvé milované nesmírnou, všechno převyšující láskou mého Nejsvětějšího Srdce ve jménu Otce i
Syna i Ducha Svatého.

Poselství Ježíše ze dne 13. února 2017.
MNOZÍ SE NECHAJÍ OKLAMAT A BUDOU ZTRACENI
Moje drahé děti,
toto jsou poslední příležitosti k přijímání, dokud jsem ještě mezi vámi. V mé církvi nechají
zaniknout proměňování a tím z kostela vyženou samotnou mši svatou, neboť kde není
proměňování, nemůže už být ani mše svatá. Ale nebojte se, vždy budu řídit pravdivé a věrné
kněze, kteří Mě milují s čistým srdcem a v úkrytech budou sloužit mši svatou a poskytovat svátosti,
Moje svaté Tělo a moji svatou Krev těm, kdo věří ve Mne.
Moje děti, hodina nadešla. Můj protivník už všechno předem naplánoval a důkladně připravil.
Hodina odpadlictví od víry se naplní. Znamení už jsou jasně viditelná. Právě to Mě bolí nejvíce, že
mnozí se nechají oklamat a budou ztraceni. Přestože jim dávám všechnu milost, volám je v
hloubce jejich duše, přitahuji je k sobě, oni si ale více cení být v klidu s lidmi tohoto světa než se
řídit Božími zákony.
Mé děti, chystejte se, hodina je zde. Zanedlouho vás odvlečou, zavřou do vězení a vaši krev prolijí
kvůli vaší víře.

Moje drahé děti! Jako když nadešla má hodina, kdy jsem v Getsemanské zahradě řekl ano vůli
mého Otce pro Vykoupení, kvůli němuž jsem se na tomto světě narodil, tak i nyní vám pravím,
abyste řekli ano k pronásledování, k vyhnanství kvůli Mně. Takto mějte podíl na mém osudu,
abyste po své smrti dostali podíl na mé slávě, neboť jen ten může být spasen, kdo vedle Mě vytrvá
až do smrti. Nebe bylo stvořeno pro ty, kdo Boha milují.
K tomu vám žehnám nekonečnou, překypující láskou mého srdce a mým posilňujícím požehnáním
k velkému konečnému boji, jenž se již naplňuje, ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.
Váš Ježíš

Posilnění z Písma svatého:
Kol 1,25: Do jejích služeb jsem se dal, jak to bylo ve shodě s Božím darem, který mi Bůh svěřil, abych vám
plně oznámil Boží Slovo.
Kol 1, 24: Teď sice pro vás trpím, ale raduji se z toho, protože já na svém těle doplňuji to, co ještě zbývá
vytrpět do Kristových útrap; obrací se to k prospěchu jeho těla, to jest církve.
Mk 6, 30: Apoštolové se zase shromáždili u Ježíše a oznámili mu všechno, co konali a učili.
Mk 6,14: Král Herodes uslyšel o Ježíšovi – jeho jméno se totiž stalo známým a říkalo se, že to Jan Křtitel je
vzkříšen z mrtvých, protože v něm působí zázračné síly.

Poselství Ježíše ze dne 14. února 2017.
VŽDY MYSLETE NA TO, JAK VELKOU CENU JSEM ZAPLATIL

Moje drahé děti,
zemřel jsem za vás. Na kříži jsem vydechl svou duši uprostřed strašných, mučivých utrpení.
Vykoupil jsem vás z hříchu, z věčné smrti. Po tomto činu bude můj Otec pohlížet na vás tak, že
nejdříve uvidí Mě a skrze Mne se bude dívat na vás.
Mé děti, když přijímáte ve svatém přijímání nejsvětější eucharistii, mé nejsvětější Tělo, a mou
nejsvětější Krev, vždy myslete na to, jak velkou cenu jsem zaplatil, abych mezi vámi zůstal, abych
vstoupil do vašeho srdce a učinil vás účastníky na obrovském díle mého vykoupení. Nepatříte sobě.
Velké bylo výkupné, které jsem za vás zaplatil. Jste moji. Ale jen tehdy, když to chcete. Svobodná
vůle, kterou vás všechny obdaroval můj Otec, když vás stvořil, je velká hodnost, ale i velká
zodpovědnost. Je to jen na vašem rozhodnutí, zda tady na zemi, která ve věčnosti pokračuje bez
konce, budete chtít žít se Mnou nebo beze Mne.
Moji drazí maličcí, podívejte se na mé, z nespočetných ran krvácející, nevinné, umírající, svíjející se
a chroptící tělo. Zemřel jsem smrtí udušením a otravou tetanem. Trýznila Mě 40 stupňová horečka,
po mém těle stékal studený pot, a protože se mé plíce sevřely, už jsem ani nemohl dýchat a udusil

jsem se. Na konci jsem už ani nedokázal mluvit. Ještě jsem dokázal vyslovit: "Otče můj, do tvých
rukou poroučím svého ducha". [Lk 23, 46].
Rozjímejte často o mých mučivých utrpeních, nejen na Velký půst, ale i během celého roku, a
hlavně myslete na to, že mé mučivé utrpení se neuzavřelo mou smrtí na kříži, ale pokračuje až do
konce světa kvůli hříchům lidí a kvůli ztraceným duším. Neboť mému milujícímu srdci i nejmenší
hřích, kterým Mě i mého Otce urážíte, Mě převelice bolí. Protože jsem váš žárlivě milující Bůh, je
pro Mne největším mučivým utrpením každá ztracená duše, která se zmítá v Satanově hrsti, jenž je
vrhá do pekelného ohně. Kvůli nim jsem na kříži zvolal: "Žízním!"
Moje dětičky, prosím vás, prosím, nikdy se nezapomeňte modlit za hříšníky! Nejlépe je, když
všechny vaše modlitby obětujete jak na moje úmysly, tak i na úmysly Neposkvrněného Srdce mé
nejsvětější Matky a Já je dám těm, kteří toho mají nejvíce zapotřebí a těm, kdo stojí nejblíže k
rozhodnutí o svém věčném osudu, tedy jsou v blízkosti smrti.
Moji drazí maličcí, dávejte pozor na čistotu své duše, více než na zřítelnice svých očí. Vždy myslete
na to, že vaše duše byly dočista umyty mou, za vás prolitou, drahou svatou Krví a že jen má, život
udržující Duše, je dokáže vzkřísit z duševní smrti. Proto, moji drazí maličcí, dávejte pozor na čistotu
svých myšlenek. Proto jsem řekl: "Modlete se ustavičně!" Tím jsem chtěl říct, abyste na Mne stále
mysleli, neboť dokud se Mnou trávíte čas, do té doby vás Satan nemůže pokoušet a vaše myšlenky
zůstanou čisté a Mně milé. Kdyby vás přece jen pokoušel zlý dych, okamžitě běžte ke Mně,
zbožňujte Mě, nedávejte se s ním do řeči a klaďte odpor každému pokušení. Tak si uchováte
čistotu své duše, velice oslavíte mé nejsvětější jméno a Já budu šťastně trávit čas ve vaší duši jako
v mém pozemském chrámu a spasím vás.
Žehnám vám nekonečnou láskou mého srdce, která převyšuje všechno chápání, rovněž hebkým
objetím, mým posilňujícím požehnáním velkého boje, který probíhá mezi dětmi Ženy, které
dodržují Boží zákony a Satanem.
Přijměte mé láskyplné, uchovávající, posilňující požehnání ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
Váš Ježíš

Posilnění z Písma svatého:
Tim 2, 11: Projevila se Boží dobrota, která přináší spásu všem lidem.
Tim 2, 12: Vede nás k tomu, abychom se odřekli bezbožného života a světských žádostí a žili v tomto
nynějším věku rozvážně, spravedlivě a zbožně.
Tim 3, 4: Ale pak se projevila dobrota Boha, našeho spasitele, a jeho láska k lidem, a přinesla nám spásu.
Mk 4, 11: A řekl jim: "Vám je dáno tajemství Božího království, ale ostatním, kdo jsou mimo, se všechno
předkládá jen v podobenství.
Mk 4, 17: Nenechají však, aby v nich zapustilo kořeny, ale jsou chvilkoví. Když potom nastane pro to slovo
soužení nebo pronásledování, hned odpadají.

Poselství Ježíše ze dne 15. února 2017.
ODMĚNÍM I VAŠI NEJMENŠÍ SNAHU A ÚMYSL

Moje drahé děti, mému srdci milí vyvolení,
jsem velmi šťastný mezi vámi. Je to moje touha, aby se vaše svatost rozšířila na každého
obyvatele země. Vaším životním příkladem, svými slovy a skutky, ohlašujte evangelium, a ti, kteří
se s vámi setkají, zjistí, že přebývám mezi nimi. Skrze vás vyzařuji své Světlo a svou milost vašemu
okolí. Kdybyste viděli, že ve vaší duši zářím jako oslepující Světlo, ztratili byste zrak působením
tohoto úžasného Světla, které vyzařuji na zem skrze mé děti, které Mě přijímají ve svatém
přijímání s čistou duší.
Moje drahé děti, kdybyste Mě mohly spatřit v mé slávě a když byste mohly zakusit moji
nekonečnou lásku, visely byste na Mně dnem i nocí, nestaraly byste se o věci světa, jen byste Mě
zbožňovaly, vzdávaly byste Mi dík a opětovaly byste mou lásku celým svým srdcem, celou svou
duší a z celé své síly.
Moji drazí maličcí, jedině láska k Bohu je tím, co vás udělá šťastnými a naplní vaši duši. Jen v Bohu
můžete milovat bližního. Když stojím mezi dvěma lidmi, tak miluji jednoho skrze druhého. Ze Mne
vyzařuje každá harmonie, krása, štěstí, láska. Protože Bůh stvořil člověka k vlastní podobě a
obrazu, proto do něj zakódoval touhu po lásce a štěstí, a každý člověk bude jen tehdy opravdově
šťastný, když poznal Boha, miloval Ho, a v Bohu dostane lásku jiného člověka, a i on sám bude v
Bohu milovat svého bližního. Proto jsem dal do hlavního příkazu lásku, která není nic jiného než
prožití mého života, neboť Já sám jsem Láska. Proto jsem i v Otčenáši učil: Buď vůle tvá – neboť
je vůlí Boha, abyste Ho milovali a v Něm jeden druhého.
Ach, kdyby lidé takto žili v tomto světě, nebyly by neshody, slzy a žal. Jedině smích, štěstí a láska.
Tak tomu bylo v rajské zahradě, k tomu stvořil Otec Adama a Evu. Protože Eva uvěřila hadovi a i
Adamovi způsobila pád, proto bylo třeba, aby můj Otec stvořil novou Evu, z jejíhož těla jsem si Já,
nový Adam, vzal své tělo, abych obnovil tvář země. Založením mé církve, která rovněž pochází z
mého boku, z něhož vytekla krev a voda, jsou platné tyto svátosti, skrze něž jsem vytvořil mou
církev. Má církev je mou nevěstou. Protože mysticky pochází ze Mne, založení církve se podobá
tomu, kdy Bůh, potom, co uspal prvního Adama, z jeho boku vyňal žebro, z něhož stvořil Evu, jeho
manželku, s níž Adam založil rodinu.
Takto církev a Já tvoříme jednu rodinu, protože církev jsem založil Já, církev pochází z mého těla a
živím ji svým vlastním tělem. Mé Tělo a má Krev udržují naživu všechny údy mé církve, které žijí ve
Mně a Já v nich. Proto jsem vám řekl: "Máte jen jednoho Otce, Nebeského Otce, avšak vy všichni
jste ve Mně bratři." Proto jsem dal do hlavního příkazu zákon lásky, neboť vy pocházíte z Boha
lásky, a podle toho vás poznají, že jste moji, žijete-li v lásce jeden s druhým.

Moje drahé děti, to je velké tajemství, které je neoddělitelné od mého mučivého utrpení a od mé
smrti na kříži. Protože se Mnou tvoříte jednu rodinu a patříte ke Mně, i vy musíte přijmout podíl na
mém utrpení a musíte zemřít, jako i Já jsem zemřel na kříži, aby z vašeho pozemského těla, z
prachu, vyšla vaše duše a vzkřísila se ve Mně, Spasiteli, k věčnému životu. Taková je podstata
života. Neplačte nad těmi, kteří zemřou, neboť ve skutečnosti, když zemřeli ve víře, dostanou svůj
věčný, šťastný život. Raději se snažte žít tak, abyste i vy získali spásu a byli spolu se svými
milovanými zesnulými v nebi navěky.
Člověk, dokud žije na zemi, dostal jeden smyslový orgán navíc – víru, která je výhradně Božím
darem a milostí, a získají ji jen ti, kteří o ni prosí, nebo ji chtějí do sebe přijmout. S tímto
smyslovým orgánem, s vírou, Mě dokážete poznat, necháte-li Mě vstoupit do své duše, a zvlášť se
to týká nejsvětější svátosti oltářní, kterou dokážete zakoušet jen s vírou. Když se modlíte s vírou,
odpovím vám různými způsoby. Přetvořím okolnosti a učiním je příznivými tomu, aby vám pomohly
dosáhnout spásy. Neboť vše je vytvořeno proto, a směřuje k tomu, aby Mě všechny duše poznaly,
našly a milovaly, a aby ke Mně přišly.
To je Vykoupení, za to jsem dal svůj život za vás na kříži. V Písmu svatém jsem řekl: "Z každého
vašeho zbytečného slova budete muset vydat počet" [Mt 12, 36]. Dnes církevní média mají mnoho
příležitostí a promarňují drahocenný čas k tvorbě laciných programů.
Za to budou brány k zodpovědnosti. Modlete se za sebe a jeden za druhého, abyste vždy poznali
a konali mou vůli, neboť jedině to bude dobré k vaší spáse a ke spáse ostatních. Modlete se za to,
abyste beze zbytku naplnili na vás se vztahující můj věčný, svatý plán.
K tomu jste dostali život a za to obdržíte mou věčnou odměnu, pokud můj plán splníte. Nebojte se
Mě, Já jsem milosrdný. Odměním i vaši nejmenší snahu a úmysl, ale pokládám za důležité, abych
vám to objasnil, abyste se mohli dobře připravit na závěrečné zúčtování.
Žehnám vám nekonečnou, milosrdnou láskou mého srdce ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
Váš Ježíš

Posilnění z Písma Svatého:
Žid 12, 5-11
5: Pustili jste z hlavy, že Bůh vás povzbuzuje jako své syny: Když tě Pán vychovává, můj synu, neber to na
lehkou váhu, ani neklesej na mysli, když tě kárá.
6: Pán totiž trestá toho, koho má rád, a šlehá každého, koho uznává za svého syna.
7: To káznění je k vaší nápravě: Bůh s vámi jedná jako se svými dětmi. Vždyť kterého svého otec syna
nekárá?
8: Všem dětem se dostává takového káznění. Kdybyste tedy byli bez něho, byli byste děti cizí, ne synové.
9: Mimo to: každého z nás pozemský náš otec vychovával, a přesto jsme ho měli v úctě. Nemáme se tím
spíše podřizovat Otci naší duše, abychom dosáhli života?
10: Onen nás vychovával jen pro krátkou dobu, a to tak, jak se mu to zdálo vhodné, tento však chce pro
nás jen to nejlepší, abychom se stali účastnými jeho svatosti.
11: Samozřejmě, pokud taková přísná výchova trvá, je to spojeno s bolestí, ne s radostí, ale potom to nese
těm, kdo tou školou prošli, ovoce: pokoj a spravedlnost.
Žid 12, 18-29

18: Vy přece nejste vázáni na hmotnou horu, z které šlehal oheň a která byla zahalena mračnou temnotou
a bouří,
19: přičemž zněla trouba a byly pro hlášeny předpisy. Když to oni všechno slyšeli,, zdráhali se to
poslouchat a prosili, aby se jim dál tak nemluvilo.
20: Zalekli se totiž zákazu" Kdyby se i jen zvíře dotklo té hory, musí být ukamenováno.
21: A tak hrozné bylo to divadlo, že Mojžíš řekl: Jsem dolekán a třesu se.
22: Vy však jste závazně spojeni s horou Siónem a s městem živého Boha, s nebeským Jeruzalémem: se
vznešeným shromážděním obrovského množství andělů
23: a s obcí těch, kdo mají práva jako prvorozenci a jsou zapsáni v nebi; a jste spojeni s Bohem, soudcem
všech, s dušemi spravedlivých, kteří už dosáhli cíle,
24: a s Ježíšem, prostředníkem nové smlouvy, abyste byli očištěni pokropením krví, která mluví důrazněji
než krev Ábelova.
25: Nezdráhejte se poslouchat toho, který mluví! Jestliže neunikli trestu oni, kteří odmítali toho, kdo jim
sděloval Boží nařízení na zemi, čím méně my, kdybychom se odvraceli od toho, kdo mluví z nebe!
26: Tehdy jeho hlas zatřásl zemí; teď však slibuje: Zatřesu ještě jednou, a to nejen zemí, nýbrž i nebem.
27: Slovy ještě jednou naznačuje, že bude odstraněno to, čím zatřese – protože to bylo jen přechodné, a
ža trvale zůstane to, čím už otřást nepůjde.
28: Nám se tedy dostalo neotřesitelně trvalého království. Projevujeme proto vděčnost tím, že budeme
Bohu sloužit tak, jak se mu to líbí: s bázní a s uctivostí.
29: Vždyť náš Bůh je oheň stravující.

Poselství Ježíše ze dne 20. února 2017.
TEĎ VÁM BUDU VZAT A MOJI VĚŘÍCÍ SE ROZPTÝLÍ

Moje drahé děti,
teď bude rozbita má církev, za kterou jsem prolil svou krev a podstoupil mučivou smrt na kříži.
Teď vám budu vzat a moji věřící se rozptýlí. Jen v úkrytech bude sloužena mše svatá. Na moji
církev se valí úplná temnota. Satan zdánlivě vítězí, ale je to jen zdání. Je to proto, abych prosel
kněze a věřící a aby bylo jasné každému z vás, jakou stranu si kdo zvolí. Věřící, kteří si zachovají
pravou víru spolu se svátostmi, které jsem ustanovil, budou vyhnáni. Ale kdo Mi důvěřuje, o toho
se postarám. Proto jsem v dřívějších poselstvích mluvil o tom, aby se věřící starali o své kněze jako
o vlastní členy rodiny.
Nebuďte roztrpčení, to všechno nepotrvá dlouho, jen tak dlouho, dokud neuplyne čas antikrista.
Pak se vrátím v mé slávě a dechem mých úst smetu Zlého. Tehdy napravím a opevním svou
obnovenou církev, vyliji Ducha Svatého a vytvořím tisíciletou vládu pokoje. Až dechem mých úst
smetu antikrista, v tomtéž okamžiku spoutám Satana a uvrhnu ho na dno pekla. Už nedokáže více
mást a pokoušet duše. Můj lid bude žít v pokoji, bezpečí a štěstí po dobu 1000 let.
Myslete na to, moji maličcí, a nebuďte zatrpklí, neplačte. Slibuji, že zůstanu přítomen v každé
duši v čase od jednoho svatého přijímání k druhému, a to i tehdy, kdy se bude zdát, že
je odděluje už dlouhá doba. Budu s vámi každý den, až do konce světa. Tímto způsobem

oddělím falešné od pravých, pokrytce od těch, kteří Mě milují. To všechno je zapotřebí, aby se
naplnilo proroctví, abych odměnil ty, kteří Mi důvěřují, a věčným trestem postihl pokrytce, kteří
nechtějí Mě, ale jen kariéru a zbožňují jen sami sebe.
Mé děti, bude to právě tehdy, když si můj protivník bude myslet, že zvítězil. V té době ale bude
uvržen na dno pekla. Avšak vy zůstanete nahoře a stanete se účastníky věčného štěstí v nebi.
Přijměte mé posilňující požehnání pro konečný velký boj ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
Váš Ježíš

Posilnění z Písma svatého:
Žd 2, 3: Jak bychom mohli uniknout my, pohrdneme-li tak slavným spasením? První je zvěstoval sám Pán,
a ti, kdo uslyšeli, dosvědčili toto spasení i nám.
Ef 5, 27: Tak si on sám připravil církev slavnou, bez poskvrny, vrásky a čehokoli podobného, aby byla
svatá a bezúhonná.
Ef 5, 16-17
16: Nepromarněte ten čas, neboť nastaly dny zlé.
17: Proto nebuďte nerozumní, ale hleďte pochopit, co je vůle Páně.

Poselství Ježíše ze dne 21. února 2017.
ZBOŽŇUJTE A MILUJTE MĚ A VĚČNÉ ŠTĚSTÍ BUDE VAŠE

Moje drahé děti,
maličcí, vyvolení mého srdce, jste Mi velmi milí. Nacházím ve vás velikou radost a štěstí. Teď je Mi
ale smutno kvůli vám, neboť vidím již předem váš osud, kdy uprostřed mnohých útrap budete
muset přetrpět velké pronásledování. Nevěřte, že bych vás opustil. Jsem vám nejblíže, když trpíte.
Já, trpící, na kříži ukřižovaný Kristus, stojím vždy vedle vás a sjednotím se s těmi, kteří pro Mne
trpí pronásledováním a mučednickou smrtí.
Moje drahé děti, dobře si vryjte do svého srdce má slova:
Já jsem s vámi každý den, až do konce světa.
Beze Mne nedokážete nic učinit.
Tyto dvě věty nechť prozáří vaši duši, nechť vám dají naději, útěchu a štěstí.
Když moji rodiče utekli se Mnou do Egypta, má svatá Matka řekla Josefovi: "Kdepak je kolébka a
nábytek a hojná výbava, kterou jsem přichystala mému malému děťátku?" Neboť museli tam
zanechat všechno, co se nevešlo na hřbet osla. Tehdy Josef, naplněn moudrostí, odpověděl: "Když

je Ježíš s námi, máme všechno". A vy, budete-li trpět nedostatkem z nedostatečného vybavení v
úkrytech ke sloužení mše svaté, jen to zopakujte: "Když je Ježíš s námi, máme všechno".
Moje drahé děti, myslete na konec vašeho vyhnanství, neboť váš život na zemi je krátký. Tento
svět se všemi svými poklady a nádherou navždy pomine, ale ten krásnější svět, nebe, vám již byl
přichystán a tam budete navždy.
Zbožňujte a milujte Mě a věčné štěstí bude vaše. Myslete na to, až vás budou pronásledovat a
budete žít v nouzi, že Já jsem zůstal mezi vámi v maličké svaté hostii a vínu a se svou vírou
přijímejte k sobě mé svaté Tělo a mou svatou Krev. Litujte ty, jimž to není dáno, neboť se narodili
v jiném náboženství, neboť Satan je drží daleko ode Mne, kvůli jejich hříchům. Radujte se a
plesejte, že Já jsem váš a vy navěky věků zůstanete moji.
V nebi Mě budete vidět takového, jaký jsem, ze světla do světla, v úplné nádheře mé slávy. Tak na
vás nechám padat zpět mou slávu, jak jste si to svými ctnostmi a službou zasloužili a v jaké míře
jste se na zemi účastnili na mém utrpení. Myslete na to, moje drahé děti, na nadcházející slávu a
štěstí, a svůj zrak neupírejte na věci světské a pomíjivé.
Žehnám vám překypující, nekonečnou láskou mého srdce, mým posilňujícím požehnáním ve jménu
Otce i Syna i Ducha Svatého.
Váš Ježíš

Posilnění z Písma svatého:
1Thes 2, 14-15
14: Nesete podobný úděl jako církve Boží v Kristu Ježíši, které jsou v Judsku. Vytrpěli jste stejné věci od
svých vlastních krajanů jako církve v Judsku od židů.
15: Ti zabili i Pána Ježíše i proroky a také nás pronásledovali; nelíbí se Bohu a jsou v nepřátelství se všemi
lidmi.

Poselství Ježíše ze dne 22. února 2017.
NYNÍ MOU CÍRKEV A I CELÝ SVĚT POKRYJE TEMNOTA NOCI
Moje drahé děti, vyvolení mého srdce,
nyní mou církev a i celý svět pokryje temnota noci. Mou církev Satan úplně rozdělil. Moji kněží a
věřící jsou zastrašováni. Můj protivník staví zdi mezi lidmi, ale to všechno se musí stát, neboť tak
protříbím mé kněze a věřící, tak se oddělí pšenice od plev, pravdivé od falešného, věrný od
nevěrného.
Moje drahé děti, připravte se za Mne odevzdat svůj život, až Mě budete muset vyznat před tímto
hříšným pokolením. Vystupujte odvážně, jako onoho času apoštol Petr před rabíny, kteří ho kvůli
Mně tloukli holemi, ale on jim i tak odpověděl: "Je lépe být poslušný Bohu než lidem." Slova Písma

svatého jsou platná navěky. Není možné sloužit dvěma pánům. Buď jednoho milujete a
následujete, druhým však pohrdáte. Všichni, kdo Mě opravdu milují, vytrvají věrně u Mne a i za
cenu svého života vydají před všemi o Mně svědectví.
Moji maličcí, Já jsem s vámi vždy tam, kde Mě voláte, a kdo bude o Mně chtít svědčit, z toho
člověka bude mluvit sám Duch Svatý, jak jsem to slíbil v evangeliu. Znovu říkám: Nedělejte si
starosti, jak nebo co máte mluvit, protože v tu chvíli vám bude dáno, co máte mluvit, neboť Duch
Svatý bude svědčit skrze vás o Mnou ohlášené pravdě. Všechna má proroctví se naplní,
nevyplněné nezůstane ani jedno z nich. Nebojte se těch, kteří zabíjejí tělo a kteří vám vyhrožují, že
vás vyloučí ze svých synagog, totéž činili i s prvními křesťany. Snažte se, abyste poslouchali jedině
Mě, neboť před mou soudnou stolicí každý vydá počet ze svých skutků. Já jsem Spasitel, jenž za
vás na kříži prolil svou krev a otevřel pro vás bránu do nebe.
Moji maličcí, milujte Mě až do smrti! Zůstaňte Mi věrni až do svého umučení a Já na vaši hlavu
položím korunu věčného života.
K tomu vás žehnám nekonečnou a překypující láskou mého srdce ve jménu Otce i Syna i Ducha
Svatého.
Váš Ježíš.

Posilnění z Písma Svatého:
Mk 4, 26-27:
26: Dále řekl: "S Božím královstvím je to podobně jako s člověkem, který vhodí do země semeno,
27: ať spí, nebo je vzhůru, ve dne i v noci, semeno klíčí a roste, on ani neví jak.
Gal 1, 11-12:
11: Prohlašuji vám, bratři, že evangelium, které jsem vám hlásal, není dílo lidské:
12: já jsem ho nepřijal ani se mu nenaučil od nějakého člověka, nýbrž skrze zjevení Ježíše Krista.

Poselství Ježíše ze dne 25. února 2017.
JEN BOHABOJNOST VÁS ZACHRÁNÍ PŘED ZATRACENÍM

Moje drahé děti, mého srdce vyvolení,
chystejte se! Času je velmi málo, už je téměř zde. Naplní se všechno, k čemu jsem vás připravil.
Moje dětičky, nehleďte na krátce trvající utrpení, které máte před sebou. Radujte se a plesejte, že
už je velmi blízko můj slavný návrat, kdy dechem svých úst svrhnu Zlého a na zemi nastolím
tisíciletou vládu pokoje. Do té doby se připravte na všechno zlé, o němž jsem vám řekl už předem,
neboť to vše se nyní naplní.

Představte si, jaké to bude, až můj oltář zůstane prázdný a Já na něm už nebudu přítomen.
Nebudete vědět, jak máte přistupovat k svátostem, když místo nich vám budou ohlašovat falešné
učení lidé, kteří vás budou nazývat modloslužebníky, hodné zatracení. Kdyby si pozorně přečetli
evangelium svatého Jana, tak by pochopili smysl mých slov, které jsem vám řekl při
eucharistickém proměňování. Oni jsou však sluhy Satana a můj protivník dobře ví, že když vás o
Mě oloupí, stanete se pro něj lehce ovladatelní.
Moji maličcí, až uplyne tisíc let, přijdu znovu, abych soudil svět. Činy každého budou oznámeny a
všem bude trvale přisouzeno místo, které si svými skutky zasloužili.
Moji maličcí, i když jsem váš nekonečně milující Bůh, byli jste vykoupeni díky mému milosrdenství,
když jsem se kvůli vám stal člověkem a na sebe vzal strašné břemeno vašich hříchů jen proto,
abych za vás vytrpěl ukrutný, nemilosrdný trest, díky němuž vám byla otevřena brána mého
království. Měli byste si ale uvědomit, že i vy sami se musíte podílet na mém utrpení, neboť každý
hřích volá po náhradě škody.
Proto ani vy, moji maličcí, nevzpouzejte se, když je vám udělen kříž, ale buďte za něj vděční,
neboť každé utrpení má jednu ze dvou možných příčin. Buď se někdo kaje za své vlastní hříchy,
nebo kvůli pokání a odčinění hříchů ostatních.
Moje drahé děti, obávejte se hříchu, neboť jen bohabojnost vás zachrání před zatracením. Já jsem
vám za svého života na zemi ukázal i svou rozhněvanou tvář, když jsem farizeům vyčítal, že jsou
obílenými hroby a bičem jsem vyhnal podvodníky z domu mého Otce.
Neposlouchejte ty, kteří vás chtějí uvést v omyl, když prohlašují, že jsem nekonečně milosrdný a
všechno odpouštějící Bůh lásky s měkkým srdcem, protože v tom je jen polovina pravdy, kterou
šíří podvodník. Ano, jsem odpouštějícím Bohem, který je milosrdný k hříšníku, ale jen tehdy, když
svých hříchů lituje, prosí za ně o odpuštění a s pevným předsevzetím Mi slíbí a i splní, že víc
nebude hřešit.
Člověk, který tak učiní, získá po svém očištění skutečnou naději na spásu v království mého Otce
ve věčné blaženosti. Ale běda těm nešťastníkům a svedeným, kteří si myslí, že mohou i nadále
hřešit v domnění, že to pro ně nebude mít následky. Je to jedna velká lež a znovu vám říkám,
abyste se obávali Boží spravedlnosti v posvátné Boží bázni. Myslete na konec svého života a na
okamžik smrti, když každý z vás, bez výjimky, bude muset předstoupit před mou soudnou stolici,
abych každému odplatil podle jeho skutků.
Opět vám říkám, nehřešte! Obraťte se a sejděte ze široké cesty vedoucí do zatracení, po které, žel,
kráčejí mnozí a jdou tak vstříc věčné záhubě. Ale vy, kteří slyšíte má slova, hledejte úzkou
cestičku, kterou je má vůle, která vás přivede k věčné spáse. Když učiníte to, o co vás prosím,
získáte věčný a šťastný život. Proto Mi důvěřujte a Já budu při vás každý den, až do konce světa, a
i tehdy, když budete zkoušeni, neboť se může stát tolik, kolik dovolím.

Dávám vám své posilňující požehnání v nekonečně se vylévající lásce mého srdce, přesahující
každé lidské chápání ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
Váš Ježíš

Posilnění z Písma svatého:
Mk 2, 13: Znovu vyšel k jezeru. Všechen lid přicházel k němu a on je učil.

Poselství Ježíše ze dne 26. února 2017.
JEN VY SAMI ROZHODNETE O SVÉM VĚČNÉM OSUDU

Moje drahé děti,
zanedlouho přijdu ve své slávě soudit obyvatele země. Žijte v neustálé připravenosti, protože
neznáte dne ani hodiny. To, co nyní žijete, je érou velkého odpadlictví od víry, o níž jsem před
dvěma tisíci roky řekl: " Až přijde Syn člověka, najde ještě víru na zemi?" Od doby, kdy člověk žije
na zemi, ještě nikdy nebyl tak velký duchovní boj o duše jako nyní. Satan se vás snaží odvést od
vaší víry. Proto vám posílá tak mnoho falešných učitelů a vykresluje Mě jako vlídného stařečka,
rozdávajícího jen odměny. Po mnohá desetiletí se vám snažil vštípit představu, že ďábel ani peklo
neexistuje, a tedy není třeba se bát toho, co není.
Mé děti, vy jen vytrvejte v učení Písma svatého a přijměte jen to, co jsem vám řekl v evangeliu,
neboť tam najdete pravdivý obraz Mne, vašeho milujícího Boha, jenž je milosrdný, ale i
spravedlivý, odměňující dobré a trestající zlé.
Moje drahé děti, v každém okamžiku svého života si buďte vědomy mé neustálé přítomnosti ve
vás. Já, jenž jsem Bůh, který vás stvořil, vás vidím nejen jako jiní lidé, ale zkoumám i vaše srdce a
nitro a vidím i vaše myšlenky a pocity a znám vaše úmysly dříve, než je můžete uskutečnit. Proto
jsem řekl: "Z plnosti srdce mluví ústa a ze srdce pochází každý skutek." Jaké je srdce, takové jsou i
činy. A také platí: "Strom poznáte po ovoci." Skutky hříšného člověka jsou zlé a zlomyslné, proto
jsou hodné zavržení. Slova a skutky člověka žijícího ve svatosti života jsou ctnostné, krásné,
dobrosrdečné a láskyplné.
To všechno jsem vám řekl, neboť přichází hodina, dokonce už je tady, kdy uvidíte sebe jako v
zrcadle, abyste poznali, kdo ve skutečnosti jste a kam patříte, a zda Mě následujete po úzké
cestičce v sebezapření a nesení kříže, nebo kráčíte po široké cestě v zhýralosti, sporech, sobectví a
smilstvu. Neboť každá cesta ústí tam, kam vede.
Cesta hříšného člověka vede do pekla, ale cesta těch, kdo žijí ve svatosti života, ústí do nebe. Je to
pro vás velká milost, když nyní uvidíte, kam směřujete. Dám vám ještě jednu příležitost, abyste
opustili cestu zla a připojili se ke Mně. Velké množství lidí se obrátí, až uvidí, kam vedou jejich
skutky a polekají se, až jim ukážu peklo s jeho nepředstavitelným utrpením, které nemá konce a
trvá navěky.

Moji maličcí, berte velmi vážně má varování, neboť na tom závisí váš věčný osud. Možná
považujete má napomínání za tvrdá a přísná, ale Já vám říkám pravdu. Má spravedlnost je stejně
velká a dokonalá jako je moje milosrdenství. Jsem milosrdný ke všem, kteří upřímně budou litovat
svých hříchů a odvrátí se od svého předešlého hříšného života ve snaze poznat a naplňovat mé
Zákony. Ale spravedlivě zaplatím všem, kteří se ke Mně a k mým Zákonům obracejí zády a setrvají
ve svých hříšných životech. Berte proto velmi vážně má slova, která jsem zpečetil svou svatou Krví
a smrtí na kříži.
Nechť jsem pro vás výstrahou i připomenutím toho, jak velkou cenu jsem zaplatil za vaše
vykoupení, když jsem vzal na sebe vaše hříchy a nevinně trpěl ukrutnou smrtí za vás, abych splatil
vaše dluhy. Má láska k vám je nesmírná a nekonečná, ale pochopte, bez vašeho přičinění vás
nemohu spasit. Každému hříšníku poskytnu milosti pro jeho obrácení, abych ho k sobě přitáhl, ale
když nebude chtít, nebudu ho nutit, protože ctím jeho svobodnou vůli. Znovu vám říkám: Roním
krvavé slzy za každou ztracenou duši, ale nemohu za ni rozhodovat.
Dostali jste rozum a svobodnou vůli a jen vy sami rozhodnete o svém věčném osudu. Udělali byste
lépe, kdybyste se tolik nevěnovali pomíjivým věcem a nebyli zaneprázdněni úsilím zabezpečit si váš
život, ale raději se zabývali růstem své duše, abyste byli připraveni ke svému obrácení.
Kdybyste každý den věnovali 5 až 10 minut čtení krátkého odstavce z mého evangelia, stačilo by to
k tomu, abyste se obeznámili s mými zákony a žili podle nich. Satan by vás už nemohl více
obelhávat, neboť byste poznali pravdu a i to, jak velice vás miluji a chci jen vaše dobro.
Moji drazí maličcí, modlím se za vás k mému Otci, aby ani jeden z vás nebyl zatracen a abyste se
všichni obrátili, když ne teď, tak alespoň v hodině vaší smrti. Toužím po tom, abyste i vy byli tam,
kde jsem Já, a mohli vidět mou slávu. Má poselství vás chtějí připravit na velké setkání se Mnou,
až se postavíte před mou soudnou stolici, abyste složili účty za své myšlenky, slova a skutky.
Dávám vám posilňující požehnání v nekonečné lásce mého srdce ve jménu Otce i Syna i Ducha
Svatého.
Váš Ježíš

Posilnění z Písma svatého:
Mt 14, 16: Ale Ježíš jim řekl: "Není třeba, aby odcházeli. Dejte vy jim jíst."

Poselství Ježíše ze dne 28. února 2017.
MOJE DĚTI, DOBŘE SI ROZMYSLETE, KOHO BUDETE NÁSLEDOVAT

Moje drahé děti,
nadešla hodina, kdy Mě, Ženicha, odeberou od nevěsty, od mé církve. Všechno už je připraveno. V
liturgii se už nebude vykonávat proměňování. Mým věřícím se bude podávat už jen chléb a víno.
Moje drahé děti, bude to i začátek vašeho pronásledování. Teď musíte vynaložit mimořádné úsilí,
abyste si zachovaly své přesvědčení a vytrvaly vedle Mne.
Nebojte se, protože stát se může jen to, co dovolím. Neplačte, neboť i když tato událost bude pro
vás dnem velkého smutku, Já vás neopustím. Zůstanu přítomen ve vašem srdci od jednoho
svatého přijímání k druhému a budu v něm navždy přebývat.
Moji maličcí, mé drahé děti, vykoupené mou Krví, dávejte si pozor jen na jediné: Abyste potom, co
se to stane, vytrvaly vedle Mne, a pokud to bude zapotřebí, abyste Mě vyznaly před tímto hříšným
pokolením.
Zanedlouho vystoupí antikrist. Bude to největší zkouška vaší víry. Modlete se zejména za křesťany,
aby se nenechali oklamat jeho falešnými zázraky. Oddělí se ti křesťané, kteří se snažili poznat
Písmo svaté, aby v něm rozpoznali znamení, která se nyní vyplní. Ale ti, kteří Písmo svaté nečetli,
protože to nepovažovali za důležité, se snadno nechají oklamat.
Zůstaňte v neustálém očekávání mého slavného návratu, který se uskuteční právě tak, jak jsem
vám o něm řekl v Písmu svatém. Vrátím se ve svém vzkříšeném a oslaveném Těle jako nečekaný
blesk z čistého nebe.
Uvidí Mě každé oko, a tehdy všichni poznají, že jsem to Já, Bohočlověk, který se vtělil do tohoto
světa, aby vás vykoupil. Já jsem Vykupitel a Soudce, který bude soudit podle vašich skutků. Tehdy
vznikne velká panika mezi těmi, kdo se spolčili s antikristem, neboť pro ně už nebude návratu.
Jsou v zajetí Satanova sevření a pro svou neústupnost se už nedokážou obrátit.
Můj protivník přesvědčí mnoho naivních a neinformovaných lidí o svém vítězství. Ale potom, až
uvidí můj vítězoslavný Boží návrat, se všechna jejich naděje rozplyne a ve svém velkém zoufalství
budou všechny proklínat, včetně Satana.
Moje maličké děti, dobře si rozmyslete, koho budete následovat. Jen Já, váš Bůh, jsem jediným a
věčným vítězem a můj protivník může udělat jen to, co mu dovolím Já, jenž z každého zla dokáže
vytěžit i něco dobré ve prospěch duší.
Buďte neustále připraveni a pozorujte znamení, která jsou již zde. Zachovávejte mé učení. Jsem s
vámi každý den, až do konce světa a nikdy vás nenechám bez mé pomoci.

K vašemu posílení přijměte mé požehnání, které vám dávám v nekonečné lásce mého srdce ve
jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
Váš Ježíš

Posilnění z Písma svatého:
Žid 4, 12-13:
12: Slovo Boží je živé, mocné a ostřejší než jakýkoli dvousečný meč; proniká až na rozhraní duše a ducha,
kostí a morku, a rozsuzuje touhy i myšlenky srdce.
13: Není tvora, který by se před ním mohl skrýt. Nahé a odhalené je všechno před očima toho, jemuž se
budeme ze všeho odpovídat.
Mk 3, 29: Kdo by se však rouhal proti Duchu Svatému, nemá odpuštění navěky, ale je vinen věčným
hříchem.

Poselství Ježíše ze dne 16. dubna 2018.
NASLOUCHEJTE HLASU SVĚDOMÍ A NIKDY NEČIŇTE NIC ZLÉHO

Ježíš: Otevři Písmo svaté!
Otevřelo se na listu sv. Pavla 1Tim 1, 3: Když jsem odcházel do Makedonie, prosil jsem tě, abys dále
zůstal v Efesu a důrazně poučil jisté lidi, že si nemají začínat s nějakým jiným učením.

Piš, co ti říkám: Mé drahé děti, Velké Varování je blízko. Všichni čiňte pokání! Umyjte se v mé
drahé svaté Krvi prolité za vás ve svátosti pokání. Když tak učiníte, můžete pohlédnout Velkému
Varování, jímž je vylití Ducha Svatého, do očí. Můj Duch svatý vám ukáže všechny vaše skutky,
celý váš život a vám patřící odměnu, nebo trest, podle toho, co si zasloužíte.
Svýma duchovníma očima budete vidět peklo, očistec i nebe, kam byste měli jít, kdybyste v té
chvíli umřeli. To je obrovská milost. Dostanete ještě čas, odklad, abyste si změnili svůj život a
vydali se na dobrou cestu. Proto vám dávám Velké Varování, abych zachránil vaše duše.
Můj protivník se teď nevídaným způsobem snaží, aby vás zatratil. Podvede mnohé a uvrhne je do
hříchu. Naslouchejte hlasu svědomí a nikdy nečiňte nic zlého. Zvolte si vždy dobro. Soud svěřte
Mně, protože Já jsem věčný soudce.
Sami pro sebe si nevymáhejte spravedlnost, neboť Já zaplatím každému, podle jeho skutků. Přede
Mnou jste jen popel a prach. Já jsem Stvořitel a budu od vás požadovat zúčtování. Vy jen
dodržujte mé zákony, a pak se nemáte čeho bát.
Tímto způsobem se připravujte na Velké Varování, které už na sebe nedá dlouho čekat.

Přijměte mé napomenutí!
Dávám vám své láskyplné požehnání ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
Ježíš

Posilnění z Písma svatého:
Kol 4, 5: Vůči těm, kdo nejsou křesťané, chovejte se rozvážně a hleďte v té věci využít vhodné příležitosti.

Poselství Ježíše ze dne 4. srpna 2018.
PROSÍM VÁS, PROSÍM, NEZMARNĚTE V SOBĚ BOŽÍ MILOST

Moje drahé děti, pochopte to konečně: Obraťte se a čiňte pokání, neboť odklad vyprší. Hodina již
odbila. Už žijete v čase, kdy každému zaplatím podle jeho skutků. Všichni musíte přijít před mou
soudnou stolici. Já jsem Věčný soudce. Můj Otec Mi svěřil souzení. Proto, moji maličcí, prosím vás,
prosím, nezmarněte v sobě Boží milost. Využijte této možnosti, dokud ještě trvá čas milosti, neboť
pravím vám: Už je tu hodina, kdy čas mé milosti vystřídá čas hněvu mé spravedlnosti. Zaplatím
každému hříšníkovi. Potom už nebude čas, ani příležitost k obrácení.
Brzy vystoupí antikrist. Bude šířit kdejaké falešné učení. Jeho objevení je už připraveno. Mnohá
dnešní falešná učení mu připraví cestu. Nyní vládne velký duchovní chaos. Jasně vidí jen ti, kdo
znají evangelium a prosí o vedení Ducha Svatého. Ostatní jsou slepí, kteří vedou nevidoucí do
pekla.
Jsou to ti, kteří Slovo sice slyší, ale neproměňují je v činy. Jsou jako dům postavený na písku,
který, opře-li se do něj vichřice, stane se rozvalinou. Na zemi dnes žije velmi mnoho takových lidí s
duší ruin, protože se ke Mně obracejí zády. Neznají moje učení; mají sice oči, ale nevidí, mají uši,
ale neslyší. U nich se naplnilo proroctví Izajáše: "Budete poslouchat a poslouchat, a neporozumíte,

budete se dívat a dívat, a neuvidíte. Otupělo totiž srdce tohoto lidu. Uši mají nedoslýchavé a oči
zavřeli, aby očima neuviděli, ušima neuslyšeli, srdcem neporozuměli a neobrátili se a já je
neuzdravil" [Mt 13, 14-15].
Jsou to zajatci Satana. Svou mysl naplňují marností. Honí se za mamonem, ale v ruce nemají nic.
Všechno totiž tady musí nechat. Budou stát přede Mnou s prázdnýma rukama a nebudou mít
žádnou zásluhu, pro niž bych je mohl spasit. Pro ně prosím o vaše modlitby, aby se má svatá Krev
marně nevylévala.
Moje děti, žijte připravené na smrt. Už bylo rozhodnuto o vašem usmrcení. Pochopte, žijete v čase,
kdy budu soudit svět. Neotálejte! Poslouchejte mé Slovo a proměňujte je v činy.
K tomu vám žehnám žárlivou láskou mého srdce v mém posilňujícím požehnání, ve jménu Otce i
Syna i Ducha Svatého.

Váš Ježíš

Poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2018.
SLUHA NENÍ VÍC NEŽ JEHO PÁN
Moje drahé děti!
Znovu k vám mluvím z kříže. Přichystejte se, neboť zanedlouho budete stát před mou soudnou
stolicí. Podívejte se na Mne, na mé, krví prosáklé, utrápené tělo. To čeká i vás. Kvůli Mně vás
odvlečou, uvrhnou do vězení a zabijí vás.
Sluha není víc než jeho pán. I pro vás vede cesta do nebe skrze kříž. Přichystejte se, aby vás ten
den nezastihl neočekávaně. Přichystejte se takto: Žijte čistě, morálně. Následujte Mě na křížové
cestě v duchu sebezapření!
S trpělivostí neste tu malou třísku z mého kříže, kterou vám dávám, abyste tady na zemi odpykaly
své hříchy. A když jste to učinily, přinášejte oběti i za jiné, aby unikly zatracení. Všechny vaše oběti
a utrpení obětujte sjednocené s věčnými zásluhami mého mučivého utrpení a s mou smrtí na kříži,
neboť jen tak jsou drahé mému Otci.
Žehnám vám mým soucitným, láskyplným a posilňujícím požehnáním mého srdce, ve jménu Otce i
Syna i Ducha Svatého.
Váš Ježíš

K posilnění z Písma svatého:
Mk 7, 27: Řekl jí: :"Nech najíst napřed děti! Není přece správné vzít chléb dětem a hodit ho psíkům".

Soukromé poselství Ježíše ze dne 24. srpna 2018.
Nástroj: Mária Julianna (Maďarsko).

KVŮLI TOBĚ JSEM NA KŘÍŽI ZVOLAL: ŽÍZNÍM!

Toto odkazuji X.:
Můj drahý synáčku! Objímá tě Láska mého srdce. Kvůli tobě jsem na kříži zvolal: Žízním! Chci tě
spasit. Odevzdej Mi svůj život, abych tě formoval, ztvárnil tě k mé svaté podobě, neboť jen tehdy
budeš hoden vstoupit do mého království. Do slávy, kterou můj Otec připravil pro ty, kdo Ho milují.
Ničeho se neboj. Neochvějně ve Mne důvěřuj. Vždy stojím vedle tebe a žiji v tvém srdci. Může se
stát jen to, co dovolím, a všechno obrátím v tvůj prospěch.

Žehnám tebe a tvou matku zázračnou, všechen lidský intelekt převyšující Láskou mého srdce, ve
jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
Ježíš

Posilnění z Písma svatého:
Lk 1, 45: Blahoslavená ta, která uvěřila, že se splní to, co jí bylo pověděno od Pána.

Poselství Ježíše ze dne 25. srpna 2018.
ZBABĚLCI, POKRYTCI A ZRÁDCI NEMOHOU VEJÍT DO NEBE

Moje drahé děti:
Přišla hodina. Ať jde každý do úkrytu. Úkrytem je mé milosrdné, svaté srdce. Vstupte dovnitř,
abyste byly v bezpečí, neboť jedině Já vím jak vás v bezpečí uchovat.
Moje drahé děti, už k vám nebudu dlouho mluvit. Všechno jsem vám oznámil. Už prožíváte
naplňování poselství. Přichystejte se! Zanedlouho se splní i zbytek mých proroctví. Už je všechno
připraveno k vaší záhubě. Dobře si pamatujte: jisté je jen jedno – smrt. Žijte připravené na smrt.
Ať přijde kdykoli, očekávejte ji, buďte bdělé.
V celém svém životě žijte tak, jako byste žily v okamžiku své smrti. Co to znamená? Abyste
v každé životní situaci dodržovaly moje Přikázání. Žijte v lásce! Milujte Mě tak, jako Já miluji vás,
neboť jsem dal za vás svůj život. Kvůli Mně sáhnou i na váš život. Sluha není větší než jeho pán.
Když pronásledovali Mne, budou pronásledovat i vás. Neptejte se, jak se to může stát.
Všechno se stane náhle. Neočekávaně to zastihne všechny, kteří si nevšímali mých poselství. Ale
vy, kteří je čtete a snažíte se je proměnit v činy, jste jako moudré panny, jejichž lampy jsou plné
oleje a půjdete se Mnou na svatbu. Olej znamená svatost vašeho života. To jsem žádal od vás
všech.
Moje děti, hodina je již zde. Už nadešla. Nyní vezmu mnohé z vás se Mnou, skrze vaše
mučednictví, do slavného království mého Otce. Vytrvejte vedle Mne až do smrti, neboť jen tak se
můžete spasit. Zbabělci, pokrytci a zrádci nemohou vejít do nebe.

I teď se modlím za vás jako v Getsemanské zahradě, abyste vydržely zkoušku a unikly všem
úkladům Zlého. Kdo Mi zůstane věrný až do smrti, s ním budu večeřet u bohatého stolu mého
Otce. Berte velmi vážně mé napomenutí! Každý den žijte tak, jako by to byl váš poslední den!
K tomu vám žehnám planoucím ohněm Lásky mého srdce ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
Váš Ježíš

Posilnění z Písma svatého:
Mt 26, 45: Potom se vrátil k učedníkům a řekl jim. "Ještě pořád spíte a odpočíváte? Už je tady ta hodina:
Syn člověka bude vydán do rukou hříšníkům".
Ef 4, 11-12; 30
11: Tak určil jedny za apoštoly, jiné za kazatele mluvící pod vlivem vnuknutí, jiné za misionáře, jiné pak za
pastýře a učitele,
12: aby připravil křesťany k úkolům, které mají plnit, aby Kristovo tělo dělalo pokroky.
30: Nedělejte zármutek Svatému Božímu Duchu, který na vás vtiskl svou pečeť pro den vykoupení.

Poselství Ježíše ze dne 28. srpna 2018.
DÁVEJTE POZOR NA KAŽDOU SVOU MYŠLENKU, SLOVA A SKUTKY

Moje drahé děti!
Moji duši zahalí velká hořkost, právě tak jako kdysi v Getsemanské zahradě. Kalich utrpení budete
pít teď vy. Nyní jde církev vzhůru na kříž, ale ještě před tím se roztrhne na dvě části. Moji praví
kněží a věřící budou přinuceni jít do úkrytu. Budou pronásledováni a spolu se Mnou vypijí kalich
utrpení. V pronásledování a souzení vám bude dána má největší pomáhající milost.
Moje děti, přichystejte se! Vyznejte Mě i za cenu vašeho života. Nikdy Mě nevyměňte za cizí bohy,
nikdy Mě nezraďte, neboť potom vás nebudu moci spasit. Cizí bohové totiž neumí nikomu dát
spásu. Já jsem jediný Spasitel, Já jsem Mesiáš, Já, jenž jsem přijal, aby Mě kvůli Pravdě ukřižovali
na kříž. Pravdou je však toto: Já jsem Mesiáš, Syn živého Boha. Tím, že jsem na sebe vzal všechny
vaše hříchy a zaplatil zadostiučinění mému Otci, jsem pro vás získal štěstí věčného života.
Jakkoli to popírají, soud existuje. V evangeliu jsou o tom má slova, není možné to popřít. Dokonce
soud už plápolá nad světem: Hněv mého Otce a napomínání jeho synů se stanou hmatatelnými.
Neboť je zapotřebí kárat děti, aby uměly rozlišit dobro od zla. Kdybych je netrestal, tak by si
myslely, že konají dobro i tehdy, když žijí v naprostém protikladu se Zákonem mého Otce.
Moje děti, dávejte pozor na každou svou myšlenku, slova a skutky, neboť jen tehdy můžete
vstoupit do království mého Otce, když jsou všechny v souladu s hlavním příkazem lásky. Když
tomu tak není, pak žijete v hříchu. Budete souzeni dvojsečným mečem, vycházejícím z mých úst.
Ale to není nic jiného než evangelium a hlavní příkaz lásky.

Proto se snažte obracet mé učení v činy, dokud žijete na Zemi, neboť potom už k tomu nebudete
mít příležitost. Po smrti následuje soud a za vaše činy obdržíte odměnu, nebo trest. Má slova jsou
velmi vážná a tvrdá ke všem, kdo zavrhují moje učení, evangelium a má poselství, jimiž vás
neúnavně varuji znovu a znovu. Jsou ale sladká pro všechny, kdo je obracejí v činy.
Přijměte mé posilňující požehnání, které vám dávám s překypující a nekonečnou láskou mého
srdce ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
Váš Ježíš

Posilnění z Písma svatého:
Mt 21, 12-13
12: Ježíš vstoupil do chrámu a vyhnal všechny, kteří se v chrámě zabývali kupováním a prodáváním,
zpřevracel stoly směnárníkům a lavice prodavačů holubů
13: a řekl jim: "Je psáno: Můj dům bude nazýván dům modlitby, ale vy z něho děláte lupičské doupě"

Poselství Ježíše ze dne 4. září 2018 při adoraci.
MÉ DĚTI, VY SAMY ROZHODNETE O SVÉM VĚČNÉM OSUDU

Moje drahé děti!
ponořte se do plamenů lásky mého srdce. Vzdejte Mi dík, že jsem zůstal tady mezi vámi
v nejsvětější oltářní svátosti. Sedím na trůnu jako Král milosrdenství. Když Mě přijmete, vejdu do
vašeho srdce. Chci se stát jedno s vámi. Jedno v lásce, v pokoji a radosti. Když Mě přijmete do
svého srdce s čistým duchem, tak poznáte pokoj a radost, kterou Já cítím ve vás. Tehdy do sebe
přijmete Nebe, kterým jsem Já sám. Neboť Nebem je nekonečné vylití lásky a pokoje.
Mé děti, toužebně se snažte dostat do Božího království, které od počátku připravil můj Otec pro
ty, kdo Ho milují.
Moji maličcí, nedovolte, aby vaše myšlenky uchvátily věci světa! Všechno tady zůstane, všechno
pomine. Pozvedněte svůj pohled na Mne, na Ukřižovaného! Podívejte se, kolik jsem vytrpěl, abych
před vámi otevřel bránu mého království. Já sám jsem tou bránou. Kdo vejde skrze Mne, najde
pastvinu, věčné štěstí. Já jsem Cesta, Pravda a Život. Jen skrze Mne, jako bránou, můžete vejít do
věčného života.
Moji maličcí, pochopte: Já jsem život! Má slova jsou duše a život. Věčný život pro všechny, kdo
přijali a proměnili mé učení v činy. Ale věčná smrt číhá na všechny, kdo jsou hluší k mým slovům.
Mé děti, vy samy rozhodnete o svém věčném osudu. Já jsem vás všechny vykoupil, ale jen ti
mohou získat věčné štěstí, kdo spolupracují s mou milostí.

Moji maličcí, čas uplyne a mé milosrdenství nahradí má spravedlnost. Dokud trvá čas milosti,
odejděte do úkrytu. Ještě teď můžete získat rozhřešení za své hříchy. Ještě teď Mě můžete
přijmout do svého srdce. Ale přijde hodina, a je už tady, kdy Mě vám vezme Satan. Obere vás o
svátosti a mé kostely budou zavřeny. Místo pravdivého učení bude vyhlášeno kacířství. Teď přijďte
ke Mně, teď jsem ještě mezi vámi. Zbožňujte Mě, velebte Mě, proste Mě! Vyslyším každou vaši
prosbu. Ještě stále máte čas. Ale už ne nadlouho.
Moje drahé děti, dnes pro vás ještě pláču. Ale až vaše duše vystoupí z vašeho nicotného těla z
prachu, budu vás muset soudit. Dnešek je ještě váš. Smrt přijde náhle. Po ní už se nedokážete
obrátit.
Přijměte vážně mé varování, které vám dávám s velkou láskou.
Žehnám vás nekonečnou láskou mého srdce ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
Váš Ježíš

Poselství Ježíše ze dne 5. září 2018.
ŽIJTE, JAKO BYSTE JEŠTĚ DNES UMŘÍT MĚLI

Mé drahé děti!
Pronásledování je už tady. Třebaže je ještě na své kůži nepociťujete, přichystejte se, neboť přijde
rychle. Pozorujte znamení.
Čas je krátký, proto pracujte, jako byste tu byly navěky. Ale žijte, jako byste ještě dnes umřít
měly. Nemůžete znát den, ani hodinu. Proto jsem vás prosil o neustálou připravenost. Radujte se,
že konkrétní čas vám neoznámím, neboť jako jsem řekl i svým apoštolům, a teď vám to zopakuji:
Nedokázaly byste snést poznání všeho toho, co čeká na vás, na křesťany a na svět.
Můžete pozorovat, že hodnoty se převrátily. Svět je teď takový jako veliké město bez semaforů.
Každé auto jede, jak se mu zlíbí, není určená hranice rychlosti, ani přednost směru v jízdě, a tak
na sebe narážejí, jedno na druhé, až se z nich stanou hromady šrotu. To dnes probíhá v duších:
Velcí i malí se ode Mne odvrátili, už Mě neznají, ani nehledají, jsem pro ně jen zesměšněná a
zevšednělá figura. Zaobírají se jen svým tělem.
Smyslnost dosáhla vrcholu. Intelekt nechtějí, žijí bez rozumu, jakoby životu nikdy nebyl konec.
Jejich duše je zapáchající mrtvola, protože nikdy nečiní pokání, už neznají ani pojem hříchu. Žijí
jen pro své tělo a pro rozkoše a pro to, co i vyslovit je hanbou. Neznají stud, ani hřích, který je
vrhá do pekla. Satan je ohlupuje, snadno padnou do jeho pasti, budou se třást, ale nebude žádná
pomoc, protože nebudou volat ke Mně.

Moje děti, strašně mnoho lidí padá nyní do pekla. Tak to nemůže jít dál – musím kárat tento svět,
který se řítí do záhuby. A jaký bych byl Otec, kdybych to neučinil?!
Moje maličké děti, ve dne v noci Mi vzdávejte díky za onu velkou milost, že patříte ke Mně, že
znáte mé Zákony a žijete podle nich.
Hodina je tady, téměř už přišla, kdy ohněm očistím svět. Nejdřív na vás pustím duševní oheň:
Velké poznání, že žijete v hříchu. A mýma očima uvidíte své ohavnosti a svou bídu, a místo, které
jste si vysloužily svými skutky. Bude lépe těm, kteří se ještě neponořili do moře hříchu a obrátí se,
volajíce ke Mně o pomoc, a Já je vytáhnu z jámy hříchů, v níž živoří. Dám jim cestu vedoucí ze
Satanovy pasti, ukážu jim svou milosrdnou lásku. Ti se pak obrátí ke Mně a vzdají Mi dík, že jsem
je zachránil před zatracením, které by si byli zasloužili.
Tyto čerstvě obrácené duše se budou obracet k vám, ke křesťanům, abyste je učili poznání mých
Pravd. V tom čase jedno evangelium bude mít hodnotu milionkrát větší, než kousek chleba
a poskytne jasné vidění a bude zachraňovat duše. Budou ale mnozí, kteří se neobrátí a stanou se
ničiteli tohoto světa. To oni způsobí ten fyzický oheň, který zničí dvě třetiny lidstva a svět. Říkám
vám, oni nikdy neuvidí mou tvář a budou hořet v pekle navěky věků.
Všechno se v okamžiku rozvrátí: nebude elektrický proud, nebudou stroje, jen nehostinná pustina,
bída a trest. Kdybych nezničil tuto civilizaci, demoralizovali a nakazili by ještě více duší. Kdybyste
viděli, kolik toho Satan zničí a zpustoší skrze tyto prostředky (zde má Pán na mysli internet a
chytré telefony), že zkazí život tolika dětem a uvrhne je do pekla: Moje děti, umřely byste bolestí.
Já nyní pro ně a kvůli nim přetrpím stejná muka jako na kříži ve své agonii. Stále volám ke svému
Otci: Odpusť jim, protože nevědí, co činí. Ale souhlasím se svým Otcem, že to není možné déle
trpět.
Proto se nedivte, když v jediném neočekávaném okamžiku budou kvílet poplachové sirény a spustí
se déšť bomb, který bude bez výběru zabíjet, vraždit a ničit. Žijte připraveni na smrt!
Každý den se i víckrát za sebe pomodlete modlitbu ukrývání: Já mám moc zachránit vás z každého
nebezpečí, ale mou milost dostanete v míře vaší důvěry ve Mne.
Modlitba za ochranu úkrytu

Ať nás ukryje Všemohoucí Bůh, Otec, Syn a Duch Svatý, pod plášť Panny Marie a svatého Josefa,
skrze svaté anděly do šípkového keře, z něhož byla vzata trnová koruna Pána Ježíše, aby nám, ani
našim sourozencům, ani našim nepřátelům, nedokázal uškodit žádný pekelný, tělesný, nebo
světský útok. Amen.
Moje děti: Přichystejte se, Hodina nadešla. Odklad vyprší. Mé milosrdenství nahradí má
spravedlnost, která je nekonečně dokonalá a hluboká a posoudí srdce i ledví a zaplatí každému
člověku podle jeho skutků.
Přijměte mé božské požehnání, které vás ochrání, neboť vás zahalím mou svatou Krví, označím vás
svou Krví, abyste se v den nebezpečenství vyhnuly pastím a zachránily se před věčnou smrtí. Má
svatá Matka bude nad vámi držet svůj mateřský plášť až do konce.

Přijměte moje posilující požehnání jako požehnání truchlícího otce, který oplakává své syny
a dcery, neboť trest této Zemi bude velký. Jak jejich hříchy vystupují až k nebi, tak se ponoří do
hlubin podsvětí. Moje požehnání zůstane nad vámi až do konce, až do konce světa a navěky, ve
jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
Váš Ježíš

Posilnění z Písma svatého:
Mt 24, 21-22
21: Neboť tehdy bude veliké soužení, jakého nebylo od začátku světa až do nynějška a jakého už nikdy
nebude.
22: A kdyby ty dny nebyly zkráceny, nebyl by zachráněn žádný člověk.
Řím 9, 28: Neboť Pán dokonale a rychle provede na zemi to, co řekl.

Poselství Ježíše ze dne 6. září 2018.
UKRYJI VÁS DO MÉHO MILOSRDNÉHO SRDCE

Ježíš: Otevři Písmo svaté!

Mt 21, 35: Ale vinaři jeho služebníky popadli, jednoho zbili, druhého zabili, třetího
ukamenovali.
Mt 22, 6: Ostatní jeho služebníky pochytali, ztýrali a zabili.
Moje drahá dceruško! I dnes je tomu právě tak jako v evangeliu, které jsem nechal tebou otevřít:
Zabijí skutečné proroky a mé opravdové, věrné sluhy.
Pronásledování je již v bráně. Chystejte se! Připravte svou duši, neboť zanedlouho budou kvůli
Mně prolévat vaši krev. V duši buďte odhodlaní, ve víře silní, lpěte na dodržování mých Zákonů.
Mé učení a poselství obraťte v činy! Tak Mi budete věrní až do smrti, avšak potom Já položím na
vaši hlavu korunu věčného života.
Moje drahé děti, čas už je tady. Zanedlouho budete svědky takových událostí, jaké Země ještě
neviděla. Žijte připravení na smrt, zůstaňte Mi věrní. Čas nadešel. Spravedlivý Boží hněv zasáhne
Zemi.
Neboť tolik poselství, varování, proseb, bylo marných, k ničemu to nebylo. Nadarmo
jsem poslal svou svatou Matku do Fatimy a na mnohá místa světa, kde se zjevila
a prosila o pokání, smíření a o pokoj. Lidé byli hluší a slepí, a žel, i dnes takovými
zůstali.
Proto bude muset každý hříšník na zemi vypít kalich trestu, ale vás, kteří jste Mi zůstali
věrní a poslušní, ochráním od všeho, co bylo připraveno pro tento hříšný svět.

Ukryji vás do mého milosrdného srdce. Já jsem vaším útočištěm, ochranným štítem, opatrujícím a
milujícím Bohem Vykupitelem. Pod ochranou vaší svaté Matky jste vždy v bezpečí. Nikdy se
nebojte, nedělejte si starosti! Vždy nás jen proste, modlete se – nechť nechybí modlitba z vašich
úst. Tehdy prožijete ve svém životě zázraky a naši zvláštní přízeň.
Přijměte mé posilňující požehnání, které vám dám s překypující láskou mého srdce ve jménu Otce i
Syna i Ducha Svatého.
Váš Ježíš

Posilnění z Písma svatého:
2Kor 9, 8: A Bůh je dosti mocný, aby vám dal hojnost všech možných svých darů, takže pak budete mít
vždycky a ve všem dostatek, ba tolik, že stačíte i na to, abyste dělali všecky možné dobré skutky.
Mt 15, 16: On odpověděl: "I vy jste pořád ještě nechápaví?"

Poselství Ježíše ze dne 11. září 2018.
JSTE MOJI, JÁ ŽIJI VE VÁS A VY VE MNĚ

Moje drahé děti! Jsem tady mezi vámi. Zůstal jsem s vámi, abych živil vaši duši a vaše srdce,
a svou přítomností nesl celý váš život. Já jsem vinný kmen a vy jste ratolesti. Jsem pramen vaší
síly. Živíte se ze Mne, vykvetete a přinesete hojnou úrodu. Já jsem váš navěky. Všechno tady
necháte, ale Mě si vezmete před trůn mého Otce. Já jsem vaším bohatstvím, zdrojem vaší radosti
a vy jste mým štěstím, protože má drahá svatá Krev se za vás neprolévala nadarmo.
Jste moji, Já žiji ve vás a vy ve Mně. Jsme jeden od druhého navěky nerozlučitelní. Já jsem
současně přítomen na nespočetných místech a vyzařuji své milosti na každého, bez výjimky. Mám
jen jednu podmínku – abyste otevřely přede Mnou své srdce a přijaly zázrak, který vám chci dát.
Moji drazí maličcí, žijte s touto jedinečnou příležitostí. Umyjte svou duši ve svátosti zpovědi, v mé
drahé svaté Krvi, prolité za vás. Já sám vám dám rozhřešení skrze mé kněze od vašich hříchů.
Avšak když Mě přijmete do své, skrze mou svatou Krev očištěné duše, bělejší než sníh a zářivější
než slunce, vkročím do ní a vezmu ji s sebou s překypující hojností vší milosti, kterou jsem vám od
začátku předurčil.
Když přede Mnou zeširoka otevřete své srdce, což znamená, že ode Mne přijmete všechno, i když
vám chci dát cokoli, ať už je to dobré, či zlé, tehdy budete moci přijmout všechnu milost, kterou
vám chci dát. Tehdy vás přetvořím, učiním svatými a do mého království vejdete s královskými
dary. To vyžaduji od každého mého dítěte, které přistupuje k svatému přijímání, neboť jen tak
mohu naplnit svůj věčný svatý plán pro vás.

Přijměte mé posilující požehnání, které na vás vylévám s překypující nekonečnou Láskou ve jménu
Otce i Syna i Ducha Svatého.
Váš Ježíš

Posilnění z Písma svatého:
Mt 16, 18: A já tobě říkám: Ty jsi Petr – Skála – a na té skále zbuduji svou církev a pekelné mocnosti ji
nepřemohou.

Poselství Ježíše ze dne 12. září 2018.
NEBOJTE SE, ZŮSTANU S VÁMI KAŽDÝ DEN AŽ DO KONCE SVĚTA
Moje drahé děti, vy, které žijete v posledních časech, připravte se na všechno zlé a na prolití své
krve. Žijte každý váš den, jako by byl poslední. Žijte v neustálé připravenosti! Odevzdejte Mi svůj
život! Žijte v každém okamžiku tak, jak byste chtěly žít v hodině své smrti. Připravte se takto:
Děkujte Mi za dobro i za zlo a buďte Mi věrné až do smrti. Přijměte kříž, jako jsem i Já jej přijal od
mého Otce. Požádejte Mě o milost skálopevné víry a o svatost života. Žijte jako radikální křesťané,
neboť oportunisti a pokrytci, pokulhávající mezi dvěma názory, nemohou zdědit Boží království.
Nemůžete sloužit dvěma pánům: buď milujete jednoho a nenávidíte druhého.
Milujte Mě tak, že budete zachovávat mé Zákony. Nenáviďte Zlého a zbavte se všech hříchů. Ihned
vzdorujte pokušením. Jen ten může vejít do mého království, kdo Mě následuje po úzké cestě,
vedoucí k spáse: Na křížové cestě, v sebezapření a v nesení kříže.
Moje drahé děti, vezměte velmi vážně mé varování, které vám dávám s přetékající a nekonečnou
láskou. Žijte každý den svého života, jako by byl poslední, neboť Satan vás jako řvoucí lev hledá,
aby vás zničil.
Jste obklopeny zbraněmi, které jsou připraveny k vašemu vyhlazení. O vaše duše se vede nikdy
nevídaný duchovní boj, abyste byly uvrženy do zatracení. Obloha je od démonů zčernalá. Hodnoty
jsou převráceny. Dobro se nazývá zlem a zlo dobrem. Církev je podrobena mimořádně velkému
útoku. I zde zuří obrovský duchovní boj, neboť pravdivé učení je zaměněno s kacířstvím a
falešným učením.
Moje drahé děti, v labyrintu falešných učení a v kacířství se dokážete vyznat, jen čtete-li každý den
evangelia a Nový Zákon a každý den voláte Ducha Svatého, aby vás osvítil a přivedl k věčnému
životu.

Nebojte se, zůstanu s vámi každý den až do konce světa, a to zejména nyní, když to nejvíc
potřebujete, vám dám každou milost, abyste se spasily. Musíte jen chtít a prosit. Když vidím, že
jste si Mě vybraly, nenechám vás se ztratit. Důvěřujte Mi! Jsem všemohoucí. Tak vás miluji jako
nikdo jiný kromě Mne. Tím, že jsem za vás zemřel mučivou smrtí, jsem dosvědčil svou nekonečnou
božskou lásku k vám. Vaše výkupné jsem zaplatil svou Krví. Takže se právem můžete spoléhat na
to, že ode Mne dostanete každou pomoc. Všichni, kteří přijdou ke Mně, najdou konečné, věčné
útočiště v mém milosrdném, láskou planoucím, božském srdci.
Dnes, ve svátek mé svaté Matky Boží, v den jejího jména, proste u ní o její přímluvu, protože
dostanete ode Mne mnoho milostí, ale mohu je dát jen těm, kdo o ně prosí. Žehnám vám, drahé
děti, překypující, nekonečnou láskou mého srdce ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
Váš Ježíš

Posilnění z Písma svatého:
1Tim 1, 13: ačkoliv jsem byl dříve rouhač, pronásledovatel a násilník. Dostalo se mi však milosrdenství,
protože jsem to dělal z nevědomosti ve své nevěře.
Mt 24, 21-24
21: Neboť tehdy bude veliké soužení, jakého nebylo od začátku světa a jakého nikdy už nebude.
22: A kdyby ty dny nebyly zkráceny, nebyl by zachráněn žádný člověk. Ale kvůli vyvoleným budou ty dny
zkráceny.
23: Řekne-li vám tehdy někdo: Tady je Mesiáš, nebo: Tam je, nevěřte tomu.
24: Vystoupí totiž lžimesiášové a lžiproroci, budou konat velké zázraky a divy, aby svedli, možno-li,
i vyvolené.

Poselství Ježíše ze dne 13. září 2018.
OBRAŤTE SE KE MNĚ, DOKUD JEŠTĚ NENÍ POZDĚ!

Moje drahé děti!
Tak velice toužím po tom, aby každý člověk byl spasen, že moje srdce je utrápeno láskou. Chci vás
všechny shromáždit pod má křídla jako kvočna svoje kuřátka. Každého chci zachránit před
zatracením, neboť je největším zlem, které si ani neumíte představit. Když vás někdy postihne
trápení, jen čekáte, aby už pominulo. Trpíte-li chronickou nemocí, jen sténáte.
Neumíte si představit, co znamená peklo. Je to trvalé odtržení ode Mne a z toho pramenící strašná
a mučivá duchovní trýzeň, utrpení a pomsta ďáblů, muka, která trvají navěky. Je to věčný oheň,
který nevyhasne a červi, kteří nikdy nezahynou.
Moje děti! Mé srdce je plné touhy, křičím k vám: Obraťte se ke Mně, dokud je ještě čas, dokud
ještě žijete na této zemi! Přijďte ke Mně všechny, abych vás mohl zachránit! Když však nechcete,

pak jsem bezmocný. Dávám vám sice milosti, ale vy je musíte přijmout. Když to neděláte, když se
Mnou nespolupracujete, musím mít v úctě vaši svobodnou vůli, kterou jste dostaly od Boha. Proto
musíte jít na takové místo, které si pro sebe vyberete na této zemi.
Moje děti! Odhalil jsem vám dobro i zlo. Všechno jsem vám oznámil. Nikdo se nemůže rozhodnout
místo vás, jen vy. Roním krvavé slzy za každou ztracenou duši. Úpěnlivě vás prosím, odvraťte se
od hříchu, který vás ode Mne oddělí. Milujte Boha tím, že budete dodržovat jeho Zákony. Milujte
své spolubližní jako sebe.
Moje děti, tříbení už začalo. Zanedlouho se nadobro oddělí pšenice od plev, užitečné od
neužitečného. Moji svatí andělé shromáždí do mé stodoly pšenici a plevy spálí. Snažte se žít tak,
abych ve vás našel dobré ovoce – duchovní i tělesné skutky milosrdenství, abych vás pro ně mohl
spasit. Ale když dáváte jen špatné ovoce, vaším podílem bude nenávist.
Moje drahé děti! Miluji vás. Vzal jsem na sebe všechny vaše hříchy, za vás jsem zemřel na kříži.
Vykoupil jsem vás, ale když vy nechcete, nemohu vás spasit. Znovu vám říkám: Obraťte se ke
Mně, dokud ještě není pozdě!
Přijměte moje požehnání s přetékající láskou mého srdce ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
Váš Ježíš

Posilnění z Písma svatého s poznámkami Márie Julianny:
Mt 24, 2: "Ale on jim řekl: Vidíte to všechno? Nebude tu ponechán kámen na kameni, všechno bude
rozbořeno."

K tomu nám říká Pán: To se tehdy vztahovalo nejen na Jeruzalém, ale na celý svět. Přijde obrovská válka.
Zachraňte svatá Písma, poselství, vytiskněte všechno, neodkládejte to! Znát den a hodinu nemůžete, ale je
velmi blízko.
Mt 24, 21-22, 33
21: Neboť tehdy bude velké soužení, jakého nebylo od začátku světa až do nynějška a jakého nikdy už
nebude.
22: A kdyby ty dny nebyly zkráceny, nebyl by zachráněn žádný člověk. Ale kvůli vyvoleným, budou ty dny
zkráceny.
33: Stejně tak až vy sami uvidíte toto všechno, vězte, že je blízko, přede dveřmi.

Když Pán mluvil o zatracených duších a o pekle, jeho projev byl nesmírně bolestný a smutný. Cítila
jsem v Něm obrovskou ztrátu. Chce zachránit lidi se vší svou silou, ale ti jsou hluší a slepí k
poznání a přijetí jeho milosti. Náš sladký Pán je vůči nim bezmocný, protože odmítají, a to Ho bolí
nejvíce.
Pán Ježíš ještě řekl toto: Nejdříve vzdávejte díky za sebe a svou rodinu, že jste tam, kam vás Bůh
postavil a jen potom proste za hříšníky o milost obrácení. To požadoval proto, že nedokážeme
pochopit, jak velkou milostí je vyvolenost. To, že můžeme být katolíci. Věříme v Boha, milujeme
sladkého Pána, můžeme se modlit a přijímat. To všechno je nesmírnou milostí dobrého Boha.

Poselství Ježíše ze dne 18. září 1918.
PO SMRTI UŽ NEBUDETE MOCI NIC ZMĚNIT
Otevři Písmo svaté!: "Stejně tak není vůle vašeho Otce v nebesích, aby zahynul jediný z těchto

maličkých." [Mt 18, 14]:
Moje drahé děti,
mluvím k vám a dávám vám svá poselství proto, že můj Nebeský Otec si nepřeje, byť i jen jediný z
vás zahynul. Čas se nebezpečně krátí. Na zemi se rozmohl hřích a nespravedlnost volá do nebe.
Demoralizování těch nejmenších a ožebračování těch nejchudších už nesnese další odklad trestu
mého Otce. Sobectví lidí už nemá hranic. Chamtivé zneužívání materiálních statků je bezmezné.
Lidstvo je zahlceno hříchem, sebeláskou, pokrytectvím a zneužíváním člověka člověkem, a jde po
široké cestě vedoucí do věčného zatracení. Můj Otec si nepřeje zatracení ani jediné duše, proto Mě
poslal z nebe dolů na zem, abych spasil svět. A Já jsem řekl: "Chci, aby měli všichni život a měli ho
v hojnosti."
Moji maličcí! Existuje krásnější svět věčného štěstí, ve kterém není ani smrt, ani slzy, ani smutek,
ani nářek. Tím světem je království mého Otce, které jsem získal pro vás, když jsem vzal na sebe
vaše hříchy a dobrovolně za vás podstoupil mučednickou smrt. Ale běda těm, kdo Mnou pohrdají,
zákeřně Mě zrazují a opouštějí, neboť takoví se sami vyloučí z plánu mé věčné spásy.
Moji maličcí! Hle, hodina je už tady. Přišel čas trestů a očista světa už probíhá. Všechny ty mnohé
obrovské přírodní katastrofy jsou tresty. Můžete je zmírnit jen tím, že se obrátíte, otevřete se
životu lásky a smíříte se s Bohem a se svými bližními. Všechno ostatní je marné a zbytečné,
protože jen hřích je příčinou všeho zla. Obraťte se, moje děti! Obraťte se co nejdřív,
neboť i pro vás platí to, co jsem řekl v evangeliu:
Ani vy nejste lepší než ti, které zavalila věž v Siloe a nelišíte se ani od těch, jejichž krev Pilát (*)
smísil s krví jejich obětí. Poučte se z přírodních katastrof a obraťte se, neboť i vám se to může stát
a můžete zemřít v kterémkoli čase. Ale po smrti už nebudete moci nic změnit. Jen dokud žijete na
této zemi, se můžete ještě obrátit.
Zůstaňte silní ve víře! Vždy se držte dvou nosných pilířů: oltářní svátosti a úcty k mé Matce Marii.
Pak může přijít i bouře s ničivým přívalem, ale vám nebude moci uškodit, protože budete pevně
zakotvení v mé ochraně a podpíraní přímluvnými modlitbami mé svaté nebeské Matky za vás. K
tomu vám dávám své požehnání skrze nekonečně překypující lásku mého božského srdce ve
jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
Váš Ježíš
(*) Lk 13, 1-5

Modlitba Márie Julianny skrze Ducha Svatého:

Ó, Ty nejvyšší, nejmocnější, nejvšehomocnější, nejsvětější ze svatých, který jsi zůstal mezi námi v
nejsvětější oltářní svátosti, buď navěky požehnaný a zbožňovaný!
Ó, Ty nejsvětější ze svatých! Prosíme Tě, přikryj nás svou drahocennou přesvatou Krví prolitou za
nás, aby se k nám Satan nemohl přiblížit, neboť největší ochranou na celém světě je tvá Krev.
Maria, naše svatá Matko, přikryj nás svým svatým a Boží mocí obdařeným mateřským pláštěm.
Spolu se svatými anděly, buď nám ochránkyní v tomto bouřlivém a chaotickém čase! Oroduj za
nás u svého svatého Syna!
Naše Sedmibolestná Matko, ty jsi stála před křížem, aby si nás, nehodné hříšníky, přivedla k sobě a
stala se i nám naší svatou Matkou. Ó, jaká bolestná záměna, kdy ty, Matka, si svého jediného a
nesmírně milovaného a zbožňovaného Syna ztratila a místo Něho jsi získala nás, ubohé hříšníky.
Ale ve své nekonečné lásce k tvému svatému Synu, jsi nás vroucně přijala, neboť vždy jsi toužila
kráčet po boku svého svatého Syna a podílet se na jeho vykoupení.
Proto jsi také přijala, abys mohla svého Syna provázet až na konec jeho křížové cesty a vidíc jeho
ukrutný smrtelný zápas jsi zůstala s Ním před křížem. On, Ježíš, nechal ve tvém neposkvrněném
sedmibolestném srdci vzplanout touhu, abys, sjednocená v utrpení se svým svatým Synem, také ty
obětovala každou svou bolest Věčnému Otci pro záchranu duší.
Děkujeme ti, naše svatá Matko a prosíme tě, oroduj za nás u svého Syna, neboť tvé orodování je
účinnější než jakékoli jiné. Prosíme tě, vypros u svého Syna veškerou milost, které je třeba ke
spáse hříšníků.
Ó, Nejsvětější ze svatých, Ty, který jsi zvolal ve své smrtelné agonii: "Žízním!", neboť jsi žíznil po
mé duši. Děkuji Ti, můj Pane, za všechny mé kříže, jimiž jsi mě navštívil, protože jen kříž je tou
jedinou spásou pro každého člověka. Děkuji Ti, že ses ke mně sklonil a potrestal mě, když jsem to
nejvíc potřeboval. Děkuji Ti za tvou nesmírnou milost, úpěnlivě vyprošenou mou svatou Matkou, že
jsi mě k sobě povolal do tvé univerzální katolické církve, kterou jsi Ty založil.
Tvé první zavolání bylo: "Přijímej!", protože jsi toužil po tom, aby moje ubohé nehodné srdce bylo
probuzeno a naplněno tvou Boží přítomností! Avšak tvoje druhé zavolání bylo: "Vejdi mezi ně!" A
to všechno, jak jsi řekl, jsem dostala, neboť jsem milovala tvoji svatou Matku a neuměla se smířit s
tím, že ji ponižovali a nazývali hříšnicí. A i když jsem se to před tím neučila, ona byla pro mě od
začátku tou jedinou hodnou bez hříchu, neposkvrněnou, čistou, svatou a nevinnou, protože jen tak
mohla být hodna, abys vešel do jejího neposkvrněného lůna a nazval ji svou Matkou a ona Tebe
svým Synem.
Jak velké bylo její štěstí, když jí anděl oznámil, že se stane tvou svatou Matkou a jak nesmírná byla
její bolest před tvým křížem, když viděla, jak jsi vydechl svou duši. Čas, který uplynul do tvého

vzkříšení, se jí zdál být celou věčností, ale její neochvějná víra, důvěra a naděje, kterou do Tebe
vkládala, ji nenechala propadnout zoufalství. Ona věřila ve tvé zmrtvýchvstání a se ho i dočkala.
Pane náš, prosíme Tě, dej nám tak velkou víru, důvěru a naději, kterou do tebe vkládáme, jakou
měla tvoje svatá Matka. Dej nám uprostřed všech našich těžkostí takovou víru, naději a důvěru v
Tebe, abychom Tě vždy vroucně milovali a pociťovali tvou starostlivou dobrotu a lásku.
Můj Ježíši, Ty přetrváváš tady mezi námi a jsi vždy přítomný v každém svatostánku, v každé mši
svaté a na kříži, který se v tomto světě nerozlučně spojuje s Tebou. Ve mši svaté se obnovuje tvá
nekrvavá oběť a smrt na kříži. Svátost oltářní je tvým drahým nejsvětějším Tělem a tvou
nejsvětější Krví a současně i tvým vzkříšeným Tělem, kdy vcházíš do našich srdcí.
Se všemi, které miluješ, ses rozdělil o svůj kříž. Je to podobné tomu, jako když se my dělíme s
našimi nejmilejšími přáteli o naše starosti a radosti. Pane náš, prosíme Tě, dej, abychom z lásky k
Tobě přijali naše kříže a nikdy si kvůli nim nestěžovali, ale trpělivě je snášeli a sami tak nesli aspoň
nepatrnou část z tvého nesmírného kříže, který jsi nám daroval. A i když je těžké snášet jakékoli
utrpení, oč lépe je nám spolu s Tebou snášet utrpení a být pak spasen, než si užívat bez Tebe a
být zatracen.
Nebeský Otec nechce, aby zahynul i jen jediný z nás. Proto poslal Tebe, abys nás naučil zákonům
Otce a vykoupil nás. Prosíme Tě o tvou milost, abychom i my mohli jednou přebývat s Tebou tam,
kde jsi Ty, a mohli vidět tvou slávu a velebit a chválit Tě a vzdávat Ti dík navěky věků! Amen.
Posilnění z Písma svatého:
Žid 7, 21: Ale on se jím stal s přísahou od toho, který mu řekl: Pán přísahal a nikdy to neodvolá: Ty jsi kněz
na věky.

Poselství Ježíše ze dne 20. září 2018.
NEREPTEJTE, KDYŽ DOSTANETE KŘÍŽ
Moje drahé děti, drazí vyvolení mého srdce:
Teď mluvím k vám, kteří jste otevřeli své duše, aby do nich a do celého vašeho života proudil
příval mých milostí a osvítilo vás Světlo Ducha Svatého. Přijali jste dobrou zvěst spásy, kterou jsem
vám Já, ztělesněné Slovo, ohlašoval. Vy Mě následujete na úzké cestě, na cestě sebezapření a
nesení kříže.
Moje drahé děti, vy všechny jdete kupředu po úzkém chodníčku vedoucího ke spáse, nahoru na
Golgotu a na kříž, neboť jen skrze něj můžete vejít do nebeského království. Řekl jsem vám: "Já
jsem Cesta." To znamená, že Mě musíte následovat. Avšak Já jsem vám získal spásu na kříži, vám,
které miluji, které jsem si vyvolil a kteří jste odpověděli na mé volání. S vámi se rozdělím o ten
malý kousek z mého kříže, který potřebujete, abyste si pro sebe získali spásu a přivedli ke Mně
ostatní. Proto, mé drahé děti, nereptejte, když dostanete kříž. Ale vzdejte Mi dík, že jdete po dobré

cestě. Běda těm, kteří kříže nedostanou a těm, za které se nikdo nemodlí. Ti budou trpět kvůli
svým hříchům navěky. Avšak vy, po krátkém utrpení, si můžete odpočinout a čeká vás štěstí
věčného života.
Moji maličcí, sluha není víc než jeho pán. Když pronásledovali Mě, budou pronásledovat i vás. Ať
vás nebolí, že kvůli Mně budete vyloučeni a budou vámi pohrdat. Mnohokrát vás to čeká uprostřed
vaší rodiny. Radujte se, že můžete patřit ke Mně, že jste moji. I když budete trpět a budete
pronásledováni, dostanete ode Mne všechno ještě v tomto životě na této zemi a po něm věčný
život. Proto s jásotem radosti Mi vzdejte dík, neboť nezáleží na tom, zda jste v tomto světě šťastní
a bohatí, ale jen to, kam míří váš život. Všechno pomine, všechno tu musíte nechat, jen vaše
skutky si nesete s sebou. Když vytrváte v mém učení až do smrti, budete mít podíl na věčném
štěstí. Když trpíte, myslete na to, že v jaké míře se účastníte na mém ponížení, potupě a utrpení, v
té míře budete mít podíl v nebi na mé slávě.
Podívejte se na mé učedníky, na mých dvanáct apoštolů: byli to jednoduší, zruční dělníci. Proto
jsem si je vyvolil, neboť byli otevření k přijetí mého učení. K tomu jsem řekl: "Ano Otče, Tobě se
to tak líbilo. Skryl ses před moudrými a zjevil ses maličkým." To znamená, že ti, kdo se pokládali za
moudré, zákoníci a farizejové, nepřijali Slovo Otce. Proto nedostali zjevení, neboť v den soudu by
museli vydat další počet a ještě by více trpěli navěky. I v tomto se uplatnilo Boží milosrdenství.
Mezi mými apoštoly byl i Petr, který byl zdatným rybářem, měl své nástroje, lodě, pracovníky a
jeho povolání ho dobře živilo. Avšak po zázračném rybolovu zanechal všeho a následoval Mě.
Spokojil se s tím, že jsem mu slíbil, že se o něj postarám a šel se Mnou, aby byl rybářem lidí.
Podívejte se, jak velký zázrak vykonal Bůh skrze těchto dvanáct nevzdělaných lidí! Po vylití Ducha
Svatého Mě odvážně vyznali a vystoupili vedle Mne. Nedbali na to, že byli přísně napomínáni, zbiti
a zavřeni do žaláře, neboť Duch Svatý je všechny posiloval. I dnes Duch Svatý posílí všechny mé
mučedníky, kteří i dnes jsou na světě pronásledováni a zabíjeni kvůli Mně. Učte se od nich,
vezměte si z nich příklad, neboť to čeká i vás.
Moji drazí maličcí. Žehnám vás svou zázračnou a nekonečnou láskou mého srdce, mým
posilňujícím požehnáním ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
Váš Ježíš

Posilnění z Písma svatého:
Mk 5, 19: On mu to však nedovolil a řekl mu: "Jdi domů ke své rodině a vypravuj jim, jak velké dobrodiní ti
Pán prokázal a jak se nad tebou smiloval."

Poselství Ježíše ze dne 23. září 2018.
VĚRNÍ A DOBŘÍ BUDOU DĚDICI KRÁLOVSTVÍ

Úvodem soukromé poselství:

Následující odkazuji X:
Moje drahá, velmi milovaná dceruško! Už je blízko čas, kdy Mě uvidíš v mé plné slávě ze světla do
světla. Čekej na tento velký den s obrovskou radostí! V každé minutě svého života čekej na toto
velké setkání. Připravil jsem ti ve svém království nevyslovitelnou radost. Jdi až na konec cesty, na
kterou jsem tě postavil. Uskutečňuj i nadále svou každodenní povinnost. Pomáhej všem, které před
tebe postavím. Vlož do srdcí semena mého království. Získávej Mi učedníky jako pokřtěný člen mé
církve, která takto patříš k mému svatému královskému kněžství. Přijmi jako velké vyznamenání,
že Mi můžeš sloužit, že jsem tě zavolal do mé vinice. Budeš mít velkou odměnu v nebi.
Neboj se těch, kdo zabíjejí tělo! Tehdy mnozí uvidí moji slavnou tvář.
Má dceruško, přichystej se, teď přijdu pro tebe. Teď tě vezmu nahoru do mé slávy. K tomu ti
žehnám s překypující a nekonečnou Láskou mého srdce, s mým posilňujícím požehnáním ve jménu
Otce i Syna i Ducha Svatého.
Ježíš: Z mé církve udělali lotrovský pelech. Rozšiřují kacířství a falešné nauky, místo mého
pravdivého Slova. Proto ji očistím. Mnozí zemřou. Věrní a dobří budou dědici království, ale hříšní
budou vrženi ven do tmy. Pro to všechno přišel teď čas.

Posilnění z Písma svatého:
Gal 3, 18: Kdyby totiž dědický nárok pocházel ze Zákona, nezakládal by se už na slibu; ale Abrahámovi ho
dal Bůh zdarma právě slibem.
Mt 21, 13: A řekl jim: "Je psáno: Můj dům bude nazýván dům modlitby, ale vy z něho děláte lupičské
doupě."
Iz 56, 7: Přivedu je na svou svatou horu a ve svém domě modlitby je oblažím radostí, jejich oběti zápalné
a obětní hody dojdou na mém oltáři zalíbení.
Jr 7, 11: Což se stal ve vašich očích tento dům, který je nazýván mým jménem, úkrytem lupičů? Hle, také
já vidím, je výrok Hospodinův.

Poselství Ježíše ze dne 6. listopadu 2018.
JÁ NEDÁVÁM PŘEDNOST NIKOMU
Moje drahé milované děti, vykoupení mého srdce.
Čas plyne, ale tyto okamžiky zůstávají. Radujte se a plesejte, neboť si své svaté skutky vezmete
do věčného domova. Ve vašem srdci budu navěky věků zářit jako slunce na nebi, neboť každé
svaté přijímání si přinesete s sebou. Já budu vaším pokladem. Vaše svatá přijímání zůstanou
navěky pramenem vaší radosti. Navěky věků Mi budete vzdávat dík, že jsem zůstal tady mezi vámi
v nejsvětější oltářní svátosti. Ale zejména proto, že jste dostali tu velkou milost, že můžete být
členy Mnou založené církve. Můj Otec, který vás přitáhl ke Mně, od věků určil, co nyní prožíváte a
konáte.

Moje drahá dceruško, tebe jsem si odevždy vyvolil k tomu, abys byla jen moje a sloužila Mi se
sjednoceným srdcem a zbožňovala Mě. Dal jsem ti citlivé srdce a mysl, abys pocítila má slova a
zprostředkovala je světu, aby skrze tebe zachraňovala duše.
Má slova a má poselství jsou pro lidi jako déšť, který padá z nebe a zúrodňuje půdu. Má poselství
oplodňují velmi mnoho duší, když semena, která rozsévám, v nich vyklíčí a přinesou hojnou úrodu.
Je mou vůlí, aby každý, kdo slyší mé Slovo, je obrátil v činy a nechť je oznamuje jako část
všeobecného královského kněžství, jemuž patří každý pokřtěný člověk.
Moje drahé děti, modlete se, aby stále víc lidí otevřelo svou duši mému učení, aby Světlo, které
vyzařuje mé Slovo, osvítilo jejich mysl, srdce a duši, a jako déšť zúrodnilo jejich život, aby přinesli
mnohonásobnou úrodu k větší slávě mého Otce a ve prospěch duší.
Moje drahé děti, Já nedávám přednost nikomu. Přede Mnou platí jen to, zda plníte hlavní příkaz,
Zákony mého Otce, a jestli uskutečňujete můj věčný svatý plán vztahující se k vám, který jsem
zapsal do duše každého člověka, aby poznal, kde je jeho místo. Vy všichni budete šťastní jen
tehdy, a do vašeho srdce zapustí kořeny můj pokoj jen tehdy, když jste nalezli a zaujali místo,
které jsem vám od věků určil na této zemi.
Tím rozumím, že vám dám poznat, jaké poslání jsem určil každému jednotlivému člověku, ať je to
církevní nebo světské povolání, neboť jen on sám ví, jak je naplnit, jak dosáhnout výsledků a dojít
do cíle. Každá jiná cesta je jen marným namáháním, trápením, které nikam nevede. Dotyčný z ní
bude nešťastný a zraněný. Bude hledat radost, ale na špatném místě, protože neposlechl má
vnuknutí, proto se Mi vyhýbá, jelikož v hloubi duše ví, že by musel změnit svůj život, aby plnil mou
vůli. Protože se drží svých hříšných zvyků, hledá své štěstí v hříchu, kde je nikdy nenajde.
Vy, moje maličké děti, zůstaňte tam, kam jsem vás postavil. Služte Mi v bližním tam, kam jsem vás
zavolal. Vaši duši pronikne veselí jako světlo, váš život získá smysl a cíl. Já budu vaším štěstím už
tady na zemi a navěky věků. Já, živý Bůh, Druhá božská osoba, jenž jsem vás vykoupil, zavolal a
vedu vás za ruku a provázím vás po úzké cestě spásy a přijmu vás do království mého Otce.
Přijměte mé posilňující požehnání, které vám dávám s překypující, nekonečnou láskou mého srdce,
ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
Váš Ježíš

Posilnění z Písma svatého:
1Petr 4, 11: Kdo má dar řeči, ať si je vědom, že to přednáší slovo Boží. Kdo slouží, ať si
je vědom, že pověření k tomu přijal od Boha. Tak se všecko musí obracet k Boží oslavě
skrze Ježíše Krista. Jemu patří sláva a vláda na věčné věky. Amen. [Maďarská verze].

Poselství Ježíše ze dne 13. listopadu 2018.

MILUJTE BEZ PŘEDSTÍRÁNÍ, OPĚTOVÁNÍ NEČEKEJTE

Pán Ježíš přikázal: "Otevři Písmo svaté." Otevřelo se na stránce s textem sv. Marka 12, 19-20 a
13, 5: Ježíš jim řekl: "Vydá na smrt bratr bratra a otec syna, povstanou děti proti rodičům a
způsobí jim smrt. Neboť v ty dny bude takové soužení, jakého nebylo od počátku, kdy Bůh stvořil
svět, až do nynějška, a jakého nikdy už nebude, a kdyby Pán ty dny nezkrátil, nebyl by zachráněn
žádný člověk. Ale kvůli vyvoleným, které on vyvolil, ty dny zkrátí."
Moje drahé děti, není náhoda, že už mnoho měsíců se Písmo svaté otevírá v této části textu jako
dnes. Soužení bude tak velké, jaké ještě nebylo od počátku světa. Kdyby Pán ty dny nezkrátil,
nezachránila by se ani jediná duše.
Moje drahé děti, toto soužení není třeba vnímat jen ve smyslu fyzického soužení, ale ještě víc ve
smyslu duchovním. Obloha je démony zčernalá. Kdyby byli viditelní za bílého dne, byla by i přes
poledne úplná tma. Každým způsobem se snaží získat duše a uvrhnout je do zatracení.
Dnes je ve světě velmi mnoho domněnek a falešných učení. Ve vaší křesťanské zemi, na svátek
Všech svatých, svítí ve dvorech domů zevnitř osvětlené dýně. Nevinné děti se kazí pohanskými
hloupostmi. Církev to tiše toleruje a viditelně setrvává ve zdech kostela. Občas zazní zpráva z
rozhlasu, aby uvedla pravdu zpět na pravou míru. Ale všude se prodávají dýně a svět ovládá hodně
hloupých reklam. Přitom seberealizace, chlípnost, hanebná móda – to vše slouží k ničení duší.
Pozadu nezůstane ani plán směřující k fyzickému ničení. V mnoha zemích už teče krev, protože
vedou války. To všechno způsobují velmoci, aby prodaly své zbraně, testovaly je, a pak kvůli nové
výstavbě mohly dosáhnout velkého zisku. Pravím vám: Tito lidé nikdy neuvidí moji slavnou tvář a
zázračné království, které Bůh připravil pro ty, kdo Ho milují.
Mé děti, připravte se na mohutné, rozsáhlé ničení a pronásledování křesťanů, neboť Satan Mě
chce nejen vytrhnout ze srdce lidí, ale i vymazat každou vzpomínku na Mne z povrchu země. On ví,
že už má jen málo času, proto použije každý způsob, aby získal více duší a uvrhl je do věčného
ohně. Přitom třetí světová válka smete z povrchu země mnoho národů. V její stopě bude jen holá
poušť, prázdnota. Ti, kteří navzdory tomu zůstanou v nějakém skrytém koutě, se budou trápit ve
velké bídě, mukách a bolestech. Ale má spravedlnost to samé vrátí všem, kteří válku vyvolají a
způsobí její propuknutí: Na věky budou hořet v pekelném ohni, v pachu dýmu síry a budou je
hryzat červi, jak jsem už o něm řekl – oheň neuhasne a červ neumírá.
Moje děti, peklo je hrozné! Všechny poklady světa a hmotné požitky nestojí za to, aby se
tam kdokoli dostal. Pochopte: Nazí jste přišli na svět z lůna vaší matky a všichni odejdete z této
země s holýma rukama. Nikdo nebude výjimkou, všichni se musíte postavit před mou soudnou
stolici a vydat počet z každé minuty, kterou jste dostali, z každé vaší myšlenky, slova a činu.
Život jste dostali od Boha a Jemu musíte skládat účty, jak jste s ním hospodařili. O tom mluví
podobenství o králi, který dal svým sluhům talenty a odešel. Talenty jsou schopnosti a duchovní

poklady, které rozsévač sype na cestu, do lidských srdcí. Je to Boží vyučování, aby každý zúročil
své vědomosti a rozdělil se se všemi, které před něho postavím a kteří trpí duchovní nouzí.
Moje děti, o tom budete přede Mnou vydávat účet. Nadarmo se namáháte honbou za materiálními
požitky, všechno musíte nechat tady. Když se však nestaráte o svou duši, budete stát přede Mnou
s prázdnýma rukama. Pochopte, že váš život, čas a vyučování jste dostali k tomu, abyste dospěli k
věčnému štěstí a přivedli ke Mně i jiné. Jedině to je smyslem života každého člověka. Jen služba
Bohu dává smysl a cíl lidskému bytí. Já řídím všechno: vědění, možnost, čas, zdraví, nebo nemoc,
každému podle jeho potřeby.
Potřebujete kříž, abych zachránil duši. Potřebujete oběť, aby zachráněná duše konala pokání,
napravovala hříchy jiných, a tím zachraňovala další duše. To je smyslem utrpení a chorob.
Těm, které jsem určil být učiteli, jsem dal nezměrné množství semene, aby je rozsévali do lidských
srdcí: oni Mi z toho vydají počet. Neboť všechno je moje, každá milost, a vy sami jste ničím –
prachem a popelem, ničím jiným. Já jsem vás oděl vědomostmi, silou a mocí. Já jsem vám dal čas,
váš život, příležitosti, možnosti, Já jsem před vás postavil různé osoby.
Při posledním soudu budete z toho vydávat počet: O všem, o každém okamžiku, o každém vašem
vysloveném slově, myšlence, o vašich skutcích, o každém zanedbání, nebo o dobrém skutku. Také
vám řeknu, co už jsem jednou pověděl v podobenství: Cokoli jste neučinili jedinému z těchto
nejmenších, ani Mně jste to neučinili – neboť Já se ztotožňuji s každým závislým, chudobným,
žíznivým, a zde v první řadě žízeň značí žízeň po vědomostech.
Avšak druhé skupině potom řeknu toto: Cokoli jste učinili jedinému z těchto nejmenších, Mně jste
učinili. U proroka Daniela můžete číst: Ti, co mnohé přivedli k spravedlnosti, budou zářit v Božím
království jako slunce. Berte jako velkou milost, že i dnes vám dávám učitele, kteří zprostředkují
moje slova, o něž se starám Já sám, aby svůj čas a sílu věnovali mé službě a učili nevědomé a
přivedli ke Mně žíznivé, hledající. Ctěte je, a pomáhejte takovým lidem, které jsem určil, aby vás
učili v mém jménu. Oni hlásají mé Slovo a reprezentují Mě mezi vámi.
Moje drahé děti, vzdávejte Mi díky za každou milost, že se o vás starám, že k vám posílám učitele,
kteří vám předávají má slova. Má poselství obracejte v činy, vezměte si k srdci mé učení,
vystříhejte se kacířství a každého falešného učitele. Pijte jen z čistého pramene, čtěte evangelium
a obracejte je v činy. Svou duši udržujte v ustavičné připravenosti a žijte tak, jako byste se v
kterémkoli okamžiku museli postavit před mou Boží soudní stolici. Obracejte v činy mé učení, čiňte
dobro každému, i vašim nepřátelům.
Milujte bez předstírání, opětování nečekejte. Pro Mne pomáhejte utiskovaným. Pro Mne odpusťte
každému vašemu nepříteli. Říkám vám, každý hříšník musí vypít kalich Božího hněvu, je třeba jej
vypít až do dna. To však znamená, že každý hříšník musí krutě odpykat každý svůj hřích.
Moje drahé děti, učím vás s žárlivou láskou, abych vás uchránil od zlého ducha tohoto světa a
přivedl vás ke spáse. Přijměte mé požehnání plné lásky ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
Váš Ježíš

Poselství Ježíše ze dne 27. listopadu 2018.
ZANEDLOUHO MĚ VYKRADOU Z NEJSVĚTĚJŠÍ OLTÁŘNÍ SVÁTOSTI

Za úsvitu 27. listopadu 2018, jsem měla sen:
Na mši svaté mi velekněz dal přijímání. Hostie byla velká tak, jak je zvykem, když je umisťována
do monstrancí. Když mi dal přijímání, řekl toto: "Je deset hodin". Tehdy jsem se podívala na hostii,
která se podobala hodinám, na nichž ručičky ukazovaly 10 hodin. Věděla jsem, že je deset hodin v
noci. Odpověděla jsem: Amen. Potom jsem si pomyslela: Proč neřekl, že je to Tělo Kristovo. Bylo
tam i více lidí a zeptala jsem se jich, proč to přijímání bylo takové. Řekli mi, abych se zeptala
kněze, který mi je dal. Hledala jsem ho a nakonec jsem jej našla.
Řekla jsem mu: Přijímám každý den už 35 roků. Až dosud jsem nikdy neslyšela, že by kněz neřekl,
že je to Tělo Kristovo. Velekněz řekl následující: "Protože Tělo Kristovo už v hostii není. Dříve v ní
byl, ale už není." A když se mi to nelíbí, ať jdu přijímat k jinému. Pozoruhodný byl čas snu, který
se mi zdál dva dny po hlavním svátku Krista Krále. Za několik dní vstoupíme do nového církevního
roku.
Dnes, v hodině milosti, řekl Pán Ježíš:
Tvůj sen znamená toto: Zanedlouho Mě vykradou z nejsvětější oltářní svátosti. 10 hodin v noci
znamená, že je blízko půlnoc, kdy přijde úplná temnota. Tehdy se už nebudou říkat slova
proměnění a od té doby zanikne mše svatá, která udržuje celý svět. Až se to stane, na zemi se
uvolní peklo. Vystoupí antikrist, který oklame celý svět. Dokonce i vyvolené, kdyby to bylo možné.
Proto zkrátím čas. Modlete se, dokud jsem ještě mezi vámi! Přijďte ke Mně, dokud je to ještě
možné! Zanedlouho přijde noc, úplná temnota, kdy Mě, jenž jsem Světlo světa, vám odejmou.
Potom slepý povede nevidoucího a oba spadnou do jámy. To je zatracení. Právě to je cíl mého
protivníka, aby co nejvíc duší uvrhl do pekla.
Dítě moje, tobě byla dána milost, abys svítila. Hlásej pravdivé učení, budoucnost, která se musí
brzy naplnit. Neříkám ti nic nového. Všechno už je napsáno v Písmu svatém. Buď odvážná a neboj
se. Já jsem vždy s tebou. Žehnám tě s opravdovou láskou mého srdce ve jménu Otce i Syna
i Ducha Svatého.
Ježíš

Posilnění z písma svatého:
Mt 18, 3; 6-7
3: Skutečně, říkám vám: Neobrátíte-li se a nebudete-li jako děti, nevejdete do
nebeského království.

6: Kdo však jedno z těchto maličkých, které ve mne věří, svede ke hříchu, pro toho by
bylo lépe, aby mu byl pověšen na krk mlýnský kámen a aby byl potopen hluboko do
moře.
7: Běda světu, že svádí ke hříchu! Svody sice musejí přicházet, ale běda tomu člověku,
skrze kterého svádění přichází.

Poselství Ježíše ze dne 4. prosince 2018.
KAŽDOU SVOU MODLITBU OBĚTUJTE ZA HŘÍŠNÍKY
Moje drahé děti:
Teď k vám mluvím proto, abych vás varoval. Rozhodli se vás zahubit, a proto zanedlouho
propukne v církvi velké pronásledování. Všechno se to musí stát, protože musím očistit svou církev.
Neboť kdybych to neučinil, byli byste všichni ztracení. Už dávno zaměnili hodnoty: o dobru říkají,
že je zlé a o zlu, že je dobré a do mých kostelů, do církve, zavedli nemorálnost a hřích, zejména
chlípnost, i když tam nemají co hledat.
Moje děti! Nechal jsem přijít Islám do Evropy, protože na Mne lidé zapomněli a obrátili se ke Mně
zády. Zbožňování jediného pravdivého Boha vyměnili za své vášně, jim vzdávají hold, zbožňují
sebe samé, avšak to není nic jiného než obyčejné modlářství. Teď jim ukážu, co si zaslouží.
Dostanou, co hledali. Démoni je budou mučit osobně a trýznit tak, jak si to zasluhují, a to je jen
začátek. Potom budou muset v pekle trpět stokrát, milionkrát víc, navěky věků.
Mé děti, tak už to nemůže jít dál. Já nejsem slaboch, vetchý, starý děda. Já jsem Bůh, jenž
všechno vidí a slyší. Zaplatím každému podle jeho skutků – dobré odměním, ale hříšníky
potrestám. A kdybych tak nečinil, byl by zde někdo mimo Mne, kdo by bránil žalované,
vykořisťované, zbavené práva na podíl, a před trýzniteli?
Pravím vám, že i dnes a navěky je platné podobenství o lakomém boháči a žebráku Lazarovi.
Strpěl jsem, aby boháč nepřispíval chudému žebrákovi Lazarovi a nepomohl mu. Ale když pro oba
přišel konec, zaplatil jsem jim podle jejich skutků, podle jejich zásluh. Lazar, který trpělivě snášel
svůj těžký osud, je navěky šťastný v mém království. Avšak lakomý boháč, který se s ním
nerozdělil o své statky, které přijal ode Mne, se navěky trápí v ohni.
Mé děti, to je Písmo svaté, z něhož se nemůže ztratit ani jedno písmeno, jediná čárka, dokud se
nenaplní. Jednáte dobře, když evangelium poznáváte a obracíte je v činy. Písmo by se mělo všude
vyučovat, neboť je nejvznešenější vědou, která vás vede k věčnému životu. Vše ostatní je
marnost, která uplyne a zmizí. Duše je tím, co vás živí, tělo duši neprospívá. Svou pozornost byste
měly soustředit na to, co slouží spáse a prospěchu duše. Mé učení byste měly obracet v činy a
tehdy budete šťastné na zemi a navěky i v nebi.

Buďte ostražité a pozorujte znamení časů! Všímejte si naplňování mých proroctví! Připravte se,
neboť se naplní i ostatní! V každém okamžiku svého života se odevzdávejte Mně, znovu a znovu.
Já jsem středem a podstatou vašeho života. Budu pro vás nejdůležitější ze všech, ať Já jsem na
prvním místě ve vašem srdci, vaší mysli a ve vašem čase, protože Já jsem váš Vykupitel.
Dívejte se na Mne na kříži, jak má krev pokrývá mé tělo. Pozorujte neustále, jaká byla cena za vaši
duši. Volám k vám: "Moje děti, žízním!" Zachraňujte duše, přineste je pod můj kříž, aby na ně
kapala má Krev – tak zmírníte mou žízeň po spáse duší. Velmi jsem trpěl. Prosím vás, nechť je
vaším hlavní úkolem záchrana duší!
Čiňte drobná sebezapření, která sjednoťte s mou prolitou nejvzácnější Krví a mou smrtí na kříži, a
obětujte je mému Otci skrze slzy a Neposkvrněné Srdce Panny Marie pro záchranu duší.
Takto zúročujte každou svou horlivost, nejlepší část svých vědomostí, váš čas a vaše úsilí, které
jste ode Mne dostaly. Tak zmírňujete moji žízeň. Chřadnu kvůli duším. Zejména teď, v těchto
chaotických časech, kdy duch zloby chce každého zmýlit, kdy nastal tak velký zmatek, že už
nebude nikdo, kdo by se v něm orientoval. Proste Ducha Svatého – On vás potom osvítí, povede
vás a dá vám moudrost. Proto jsem vám Ho dal, abyste Ho volali, neboť On dokončí velké dílo
mého Vykoupení.
Každou svou modlitbu obětujte za hříšníky, aby se z nich, pokud je to možné, nezatratil ani jeden.
Poproste své anděly strážné, aby se modlili za mé úmysly i tehdy, kdy už splníte své každodenní
povinnosti. Čas je konečný, rychle uplyne – zúročujte své talenty, které jste dostaly, neboť budete
z nich brány v potaz.
Moje děti, čas už nadešel, přišla ta hodina. Hříšníci budou deptat mou církev, dokud neuplyne
jejich čas. Přicházejte ke Mně, dokud mohu zůstat mezi vámi. Už naplánovali způsob jak vás zničit
a jak Mě ukrást z materiálu, který jsem posvětil a o němž jsem řekl: "Toto je mé Tělo, toto je má
Krev." Chléb už nebude víc mým Tělem a ani víno mou Krví: zůstanou jen znesvěceným
materiálem, jakým jsem jej stvořil.
To znamená, že zanikne mše svatá a nebude nic, co by udržovalo svět. Už nebudu víc v oplatce,
nedokážete Mě k sobě vzít jako ochranný štít proti Satanovi. Jediným vaším útočištěm bude
modlitba ke Mně, plná víry a orodování mé svaté Matky.
Ale v úkrytu zůstanu s vámi. Já sám ukryji mé opravdové a věrné kněze, kteří i tam budou sloužit
mši svatou, a nezáleží na tom, že ji kněz bude sloužit sám. I to je velká milost, neboť Mě zobrazí
pod svatými barvami, a proto se úplně nezničí svět. Ukryji i společenství, která Mi důvěřují a modlí
se ke Mně modlitbami plnými víry.
Petrovi jsem slíbil: "Ty jsi Petr - Skála - a na této skále postavím svou církev a pekelné mocnosti ji
nepřemohou." Nyní se zdá, jakoby se můj slib nevyplnil, ale Já jsem v úkrytech přítomen, a až
uvidím, že nadešel čas, odhalím Zlého a zničím ho dechem mých úst. Obnovím svou církev a celý
tento stvořený svět.

Vy, kteří patříte ke Mně, nebojte se! Důvěřujte Mi! Uvidíte mé zázraky. Přijměte ze srdce
vycházející, láskyplné, posilňující požehnání ve jménu Otce i Syna I Ducha Svatého.
Váš Ježíš

Posilnění z Písma svatého:
Řím 15, 32: Potom – když to Bůh bude chtít – budu moci s radostí k vám přijít a mezi
vámi pookřát.

Poselství Ježíše ze dne 5. února 2019.
OHEŇ A SVĚTLO DUCHA SVATÉHO OSVÍTÍ DUŠI KAŽDÉHO ČLOVĚKA
Moje drahé děti,
konec všeho je blízko. Přichystejte se, neboť zanedlouho bude prolita vaše krev. Vaše záhuba je již
naplánována. Čeká vás obrovské pronásledování křesťanů. Čas nadešel a všechno jsem vám řekl
už předem. Oznámil jsem vám budoucnost, ale to, co nyní bude následovat, není mou vůlí: jen to
dovolím, neboť chovám v úctě svobodnou vůli člověka.
Moje drahé děti, svět čeká velmi smutná budoucnost. Národy zaniknou, davy lidí zahynou během
několika hodin. Už je všechno připraveno k tomu, aby se národy napadly a navzájem se zničily.
Tak se naplní list apoštola svatého Petra – svět se očistí ohněm:

"Ten den Páně přijde jako zloděj, a tehdy nebesa prudce s rachotem pominou, živly se žárem
stráví a země i všecko na ní bude souzeno. Všechno tedy tím způsobem vezme za své. Jak proto
vám musí ležet na srdci, abyste žili svatě a zbožně, a tak očekávali a uspišovali příchod onoho
Božího dne, kdy se v ohni nebesa stráví a živly se v žáru rozplynou. Ale my čekáme – jak on slíbil –
nebesa nová a zemi novou, kde by měla svůj domov spravedlnost. Když tedy tak musíte čekat,
milovaní, horlivě se snažte o to, abyste byli před ním bez poskvrny a bez úhony v pokoji. Když je
Bůh shovívavý, použijte toho k tomu, abyste se zachránili" [2Petr 3, 10-15].
Ještě předtím, než to dovolím, oheň a Světlo Ducha Svatého osvítí duši každého člověka. Někteří
budou křičet, naříkat bolestí, neboť uvidí ubohý, hříšný stav své duše. Každý uvidí cestu, kterou
jsem mu určil Já, aby po ní šel do věčného štěstí. Spatří svůj žalostný život, když se vzdálil od
směru, který jsem mu určil skrze mé Zákony a svaté evangelium. Čím více se vzdálil od mé cesty,
tím na něj čeká více utrpení – v lepším případě v očistci, nebo po celou věčnost v pekle.
Moji drazí maličcí, nyní zdvojnásobte své modlitby! Vyproste pro hříšníky milost obrácení,
aby rozpoznali své hříchy, jimiž Mě, nekonečně milujícího Bohočlověka urazili, dostali na kříž a
krutým mučením zabili. Hřeby, bič, trnová koruna, těžký kříž na mém rameni, byly jen hmotnými

nástroji mé popravy. Skutečnou příčinou byly hříchy lidstva, které Já, nevinný, jsem vzal na sebe a
usmířil jsem tím mého Otce.
Moje drahé děti, roním krvavé slzy kvůli každičké ztracené duši. Lidé tak lehce promrhají svou
spásu, nemají užitek z mé, za ně prolité Krve, která by smyla nečistotu, špínu z jejich duše, aby se
stala sněhobílou a mohla tak vkročit do nádherného království věčného života. Můj Otec připravil
tam, kde je i On, místo pro každého člověka. Má jen jedinou podmínku, aby se kdokoli dostal
dovnitř – aby miloval Boha. Milovat Boha znamená, že budete dodržovat jeho Zákony. Kdo
dodržuje jeho Zákon, ten nedokáže činit zlo, nenávidět, vraždit, krást, lhát, neboť kde je láska,
tam přebývá ustavičný pokoj a radost. Můj Otec určil lidstvu věčné štěstí, které začíná už na zemi a
naplní se v nebi.
Ale kvůli dědičnému hříchu a pokušení Satana, přijde k pádu velmi mnoho duší. Přesto vám dám
každou milost, každý nástroj, abyste zůstali pevně stát. Těmito nástroji jsou: ustavičná modlitba,
osobní, úzký vztah lásky se Mnou a přistupování k svátostem, které umožní člověku, aby žil čistě –
už tady na zemi, tak jako andělé v nebi.
Moje děti, temnota noci už sestupuje na zem. Uloupí Mě vám, už nebudu ve svátostech. Zavřou
kostely, neboť Satan velmi dobře ví, že když Mě vám ukradne, tak budete bezmocní, nemocní,
zkrvavení, ochrnutí a slepí – neboť Já jsem proti němu Světlem, silou, dobrotou, láskou a
ochranným štítem. Když se naplníte Mnou, přemůžete ho, neboť Já jsem silnější než on – jsem
Všemohoucí. Proto, moji drazí maličcí, modlete se, aby tyto dny byly zkráceny, aby unikli všichni,
kteří chtějí vytrvat až do smrti vedle Mne.
Teď je čas k tomu, abych připravil úkryty mým kněžím a věřícím. Neboť nezáleží na tom, za jaké
vnější pompy, nebo dekorace budou kněží sloužit mši svatou, ale jen na tom, aby to činili s čistou
duší a zbožňovali a sloužili Mně, skutečnému Bohu. Každé své dítě pohnu a povedu tam, kde najde
bezpečný úkryt. Obstarejte si oplatky, víno a vodu, které jsou příslušenstvím mše svaté, aby, když
občas k vám zavedu kněze, dokázal vám podat nejsvětější oběť.
Kvůli těmto, ve skrýších sloužených mším svatým, požehnám světu, aby zcela nezahynul. Já jsem
Udržovatel, Spasitel, jediný Král a Pán světa, Jenž svou nejsvětější Krví omyl tuto zeměkouli. Má
Krev i dnes na něj vytéká z kalicha, který během mše svaté pozvedá kněz.
Má Krev i teď volá o milosrdenství k Otci do nebe. Proto napsal svatý Pavel Timotejovi: "Je totiž

jenom jediný Bůh, stejně tak jen jediný prostředník mezi Bohem a lidmi: člověk Kristus Ježíš."
[1Tim 2, 5]. Já předávám mému Otci nářek lidstva a můj Otec vidí lidi skrze mou prolitou Krev a
mé ukřižované Tělo na kříži. Takto se nad nimi slituje, neboť vidí Mě, svého jediného
nejmilovanějšího Syna, který za ně dal svůj život.
Moje děti, toto je mší svatou! Nejsvětější obětí, největší modlitbou, nejdůležitějším
zprostředkováním mezi člověkem a Bohem. Proto si velmi važte mše svaté a modlete se za své
kněze, aby Mi ji sloužili s čistým srdcem a s čistou rukou, abych, když vstoupím do jejich srdcí, je
mohl zažehnout v plamen, kdyby bylo třeba, aby stáli vedle mého oltáře jako hořící svíce, obětujíce
své životy za Mne a za stádo, jim svěřené.

Moje drahé děti, stáhněte se do sedmé komůrky své duše. Vytvořte si ticho venku i uvnitř a tam se
Mnou rozmlouvejte a zbožňujte Mě. Vyprávějte Mi všechno, proste Mě o cokoli! Jen čekám, abych
vám splnil všechno, co je ve prospěch vašich duší. Ach, kdybyste věděly, jaká jsem drahocenná
pokladna, Všemohoucí, věčný Král. Vyproste ode Mne duše, které Mě pak budou v nebi milovat
navěky, které Mi zůstanou navěky věrné. Proste o obrácení ubohých hříšníků a pro sebe vytrvání v
až po hrob trvající svatosti života. To abyste vždy rozpoznali, co je mou nejsvětější vůlí a obrátili ji
v činy.
K tomu vám žehnám vše lidské chápání převyšující věčnou, nekonečnou láskou mého srdce ve
jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
Váš Ježíš
Poznámka Márie Julianny: Pán Ježíš byl mimořádně smutný. Nyní bude následovat mohutné ničení.
Toto jsou poslední hodiny, kdy Ho ještě můžeme zbožňovat a usmiřovat za nesmírně velké hříchy
lidstva.

Posilnění z Písma svatého:
Mt, 27, 11: Ježíš pak byl předveden před místodržitele. Místodržitel se ho zeptal: "Jsi ty
židovský král?" Ježíš odpověděl: "Ty to říkáš."

Poselství Ježíše ze dne 13. února 2019.
CHCI, ABYSTE MĚ POZNALI Z PÍSMA SVATÉHO

Moje drahé děti, čas už nadešel. Nechť každý koná pokání, protože budu soudit národy. Všichni
budete stát před mou soudnou stolicí, a tam uvidíte celý svůj život mýma očima. Přede Mnou není
tajemství. Budete bráni k zodpovědnosti za každou vaši myšlenku, za každé slovo a skutek. Jen to
si přinesete s sebou. Vaše tělo zpráchniví a co jste si nahromadili, zanikne. Z tohoto světa odejdete
s prázdnýma rukama.
Obraťte v činy mé učení, evangelium. Kdo to činí, je moudrý člověk, neboť si svými dobrými
skutky hromadí pro sebe poklady, které bude i v nebi vlastnit. Vaším pokladem je vaše svatost
života a její dobré ovoce. Když Mě přijmete do svého srdce s čistou duší ve svatém přijímání, tak
vlastníte samotného Boha.
Moje děti, ten největší dar jsem Já. Vy se přece nejčastěji zabýváte marnostmi a shromažďujete
věci, které mohou být vaše jen dočasně. Vezměte si příklad ze svatých! Obětovali celý svůj život
Mně a službě bližnímu. Jen tím Mě následovali a stali se jedno se Mnou, a proto budou v nebi
přebývat vedle Mne po celou věčnost. Ochutnají mou slávu a štěstí, které se lidskými slovy nedají
vyjádřit. A přece se jim smějete a neberete si z nich příklad, neboť vám to našeptává Satan, jenž

chce způsobit váš pád. Závidí vám, neboť on už nebe nenávratně ztratil, které vy ještě můžete
získat pro sebe.
Moje dětičky, znovu vám říkám: Nezaobírejte se dočasným, ale věčným. Nesoustřeďujte svou
pozornost na viditelné, ale na neviditelné. Viditelné totiž pomine, ale neviditelné zůstane navěky.
Moji maličcí, kdybyste Mě mohli jen na okamžik spatřit, udělali byste všechno, přijali byste každou
oběť a utrpení, abyste přišli ke Mně. Ale Já na vás nemohu vykonávat násilí, nechci ovlivňovat vaši
svobodnou vůli. Přeji si, abyste se rozhodli žít vedle Mne na základě poznání evangelia. Dal jsem
vám dost svědectví mými zázraky a mou nekonečnou lásku, a kvůli tomu jsem za vás obětoval na
kříži i svůj život. Když vám ani to nestačí, potom nejste hodni, abyste Mě uviděli v mé slávě, jak
jsem sebe ukázal svým třem učedníkům na hoře Tabor.

"Za šest dní vzal Ježíš s sebou Petra, Jakuba a Jana a vyvedl je na vysokou horu, aby byli sami. A
před nimi byl proměněn. Jeho šaty zářivě zbělely, že by je žádný bělič na světě tak nedovedl
vybílit. A zjevil se jim Eliáš s Mojžíšem a rozmlouvali s Ježíšem. Tehdy Petr řekl Ježíši: Rabbi, dobře
je nám tady. Postavme tři stany: jeden tobě, jeden pro Mojžíše a jeden pro Eliáše [Mk 9, 2-5]."
Chci, abyste Mě poznali z Písma svatého. Obraťte v činy mé učení. Když věrně vytrváte vedle Mne
až do smrti, pak si získáte věčné štěstí. To je Písmo svaté. Už jsem vám všechno oznámil. Proto
vás varuji, neboť čas je blízko. V evangeliu jsem vás prosil: Žijte v ustavičné připravenosti, neboť
neznáte dne ani hodiny. Když vás nečekaně zastihne smrt, pak se navždy zatratíte. Ale když v
připravenosti čekáte tak, že žijete podle mých Zákonů, tak se zachráníte.
K tomu vám žehnám vším lidským chápáním převyšující nekonečnou láskou mého srdce, s mým
posilňujícím požehnáním ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
Ježíš

Posilnění z Písma svatého: Mt 23, 39:
Neboť vám říkám: "Neuvidíte mne až dotud, kdy řeknete: Požehnaný, který přichází ve
jménu Páně."

Poselství Ježíše ze dne 5. března 2019.
NA TÉTO ZEMI JSTE JEN POUTNÍCI
Moji milovaní:
Všimli jste si, že k vám nemluvím tak často jako dřív? Vězte, že nadešel čas, kdy se vyplní všechno,
na co jsem vás připravil. Položte sami sobě otázku: Nakolik jsem se změnil v souvislosti s
varováním poselství? Proměnil jsem v činy to, co nám řekl Ježíš? Jsem připraven a čekám na
události, které nám oznámil už předem? Vztahují se jeho slova i na mne?

"Objeví se znamení na slunci, na měsíci i na hvězdách, na zemi zachvátí národy úzkost
v bezradnosti nad hukotem a příbojem moře; lidé budou zmírat strachem a očekáváním toho, co
přijde na celou zem, neboť nebeské mocnosti budou otřeseny. A tehdy uvidí Syna člověka
přicházet v oblaku s velkou mocí a slávou. Až se to všechno začne dít, vzpřimte se a zdvihněte
hlavu, protože se blíží vaše vykoupení [Lk 21, 25-28].
Když ano, tak můžete v klidu čekat na všechno, co se naplní ve vašich dnech. Pokud ještě ne, tak
bezodkladně změňte svůj život. Odevzdejte mi jej, abych vás zformoval svatými, a pak se může
stát cokoli a vy budete v bezpečí.
Moje děti, dobře si uchovejte ve své paměti: Na této Zemi jste jen poutníci. Ode Mne jste vyšly a
ke Mně musíte přijít. Já mám s každým z vás věčný plán, který jsem zapsal do vašeho srdce. Dám
vám silný popud, abyste uskutečnily mé úmysly. Učiníte-li to, dám vám radost a naplním vás
pokojem. Podle toho poznáte, že jdete po cestě spásy. A když ne, dolehne na vás sklíčenost,
neklid, nejistota a slabost. Tomu se však již umíte vyhnout, když budete litovat svých hříchů a
vyzpovídáte se z nich. Přijměte Mě s čistou duší do vašeho srdce, Toho, který zůstal mezi vámi v
nejsvětější oltářní svátosti, aby vás živil sebou samým.
Když Mě takto přijmete k sobě, tak okusíte mé dary – pokoj, veselí, bezpečí a už tady na zemi
budete v sobě nosit věčný život. Řekl jsem: "Spadl déšť a přivalila se povodeň, přihnala se vichřice
a obořila se na ten dům – ale nezřítil se, protože měl základy na skále" [Mt 7, 25]. Já jsem skála,
úhelný kámen. Kdo ve Mne důvěřuje, dostane jistou oporu, nebude zahanben.
Moje děti, čas nadešel. Budete svědky nevídaných událostí. Naplní se moje slova:

"Neboť tehdy bude veliké soužení, jakého nebylo od začátku světa až do nynějška a jakého
už nikdy nebude. A kdyby ty dny nebyly zkráceny, nebyl by zachráněn žádný člověk. Ale kvůli
vyvoleným budou ty dny zkráceny. Řekne-li vám tehdy někdo: Tady je Mesiáš, nebo: Tam je,
nevěřte tomu. Vystoupí totiž lžimesiášové a lžiproroci, budou konat velké zázraky a divy, aby
svedli, možno-li, i vyvolené. To jsem vám teď pověděl už napřed. Řeknou-li vám tedy: "Je na
poušti", nechoďte ven! "Je uvnitř v domě", nevěřte tomu! Neboť jako blesk vyšlehne od východu a
zazáří až na západ, tak to bude i s příchodem Syna člověka." [Mt 24, 21-27].
Všechno má tady svůj čas. Dávejte si pozor, varoval jsem vás hodně dopředu! Čas nadešel.
Přichystejte se, stáhněte se do útočiště. Moje milosrdné srdce je před vámi otevřené. Ale jen ti
dokážou vejít, kdo žijí ve stavu milosti. Moje drahé děti, žijte v ustavičné připravenosti! Neznáte
dne ani hodiny. Žijte tak, jako moudré panny, které mohly vejít se Mnou na svatbu.
K tomu vám žehnám vším lidským chápáním přesahující nekonečnou láskou mého srdce, ve jménu
Otce i Syna i Ducha svatého.
Váš Ježíš

Posilnění z Písma svatého:
Mt 22, 31-32
31: A co se týká vzkříšení mrtvých – což jste nečetli, co vám Bůh chtěl říci těmito slovy:

32: Já jsem Bůh Abrahámův. Bůh Izákův, a Bůh Jakubův? On přece není Bůh mrtvých, ale živých.

Poselství Ježíše ze dne 12. března 2019.
NEBOJTE SE TĚCH, KTEŘÍ ZABÍJEJÍ TĚLO
Pán Ježíš: Otevři Písmo svaté!
2Thes 2, 3-12
3: Žádným způsobem se nedejte od nikoho oklamat, protože nenastane, dokud nedojde ke vzpouře proti
Bohu a neobjeví se člověk nepravosti, Syn zatracení.
4: Ten se postaví na odpor a ‚povýší se nade všecko, co má jméno Boží‘ nebo čemu se vzdává božská
pocta. Dokonce ‚usedne v chrámu Božím‘ a bude se vydávat za Boha.
5: Nevzpomínáte si, že jsem vám to říkal, ještě když jsem byl u vás?
6: Víte přece, co zatím brání tomu, aby se ukázal dříve, než přijde jeho čas.
7: Ta nepravost již působí, ale jen skrytě, dokud nebude odstraněn z cesty ten, kdo tomu brání.
8: A pak se ukáže ten zlý, kterého Pán Ježíš ‚zabije dechem svých úst‘ a zničí svým slavným příchodem.
9: Ten zlý přijde v moci satanově, bude konat kdejaký mocný čin, klamná znamení a zázraky
10: a všemožnou nepravostí bude svádět ty, kdo jdou k záhubě, neboť nepřijali a nemilovali pravdu, která
by je zachránila.
11: Proto je Bůh vydává do moci klamu, aby uvěřili lži.
12: Tak budou odsouzeni všichni, kdo neuvěřili pravdě, ale nalezli zalíbení v nepravosti.
2Thes 3, 1: Konečně bratři, modlete se za nás, aby Boží Slovo konalo dále svůj běh a bylo přijímáno
s úctou, jak je tomu i u vás.

Moje drahé děti, jak jste si přečetly v Písmu svatém, antikristovo vystoupení je blízko. Žel, mnohé
pomýlí a mnozí se mu podvolí a přijmou ho.
Moje drahé děti, nebojte se těch, kteří zabíjejí tělo, kteří vás budou pronásledovat a říkat o vás
kvůli Mně všeliké zlo. Ti všichni zmizí, zahynou, jako když mlhu odvane vítr. Vy se bojte jen
jediného – abyste Mě nikdy neopustili s nevírou a nedopustili se hříchu. Když věrně vytrváte vedle
Mne až do konce, okusíte moji ochraňující lásku, starost a uvidíte zázraky. To nechť je vaším
cestovným v tomto chaotickém světě.
Nyní probíhá nejurputnější boj o duše. Ďáblové se pokusí dostat každého člověka do osidel, přivést
vás k pádu a uvrhnout do zatracení. Obzvláště útočí na mé kněze. Prosím o to, abyste každou mši
svatou obětovali i za mé kněze, aby zůstali stát a dostali ode Mne milost, a jako odvážní bojovníci
se vzepřeli Satanovi, kacířům a zasadili se o skutečné hodnoty, které obsahuje mé evangelium.
Nyní ze všeho nejvíc potřebujete prosit o sílu a milost osvícení Ducha Svatého. Vidíte, jakým
hrdinou zformovala síla mého Ducha Svatého bojácného Petra, který Mě tehdy třikrát zapřel – a to
je příznačné pro každého apoštola.
Bůh je stejný včera, dnes a navěky. Duch Svatý i dnes rozdává stejné milosti, které rozdával před
dvěma tisíci roky. Závisí výlučně na vás, lidech, jak velice otevřete své srdce, abyste je přijali.

Kdybyste mohli nahlédnout do nebe a viděli, v jaké životní svatosti žijí blažení svatí, tehdy byste
byli k sobě mnohem přísnější. Nedovolili byste si žádnou měkkost, slabost, vzdálili byste se i od
všedních hříchů, neboť hřích nemůže vejít do Božího království. Všední, tzv. malý hřích se liší od
těžkého, smrtelného hříchu tím, že jeden je třeba méně a druhý více odpykat. Když hříšník lituje
svůj hřích, vyhne se zatracení. Když je ale nebude litovat, pro oba své hříchy může být zatracen,
(tedy jak za těžký tak i za všední).
Moje drahé děti, buďte jako zářící pochodně, žijte svatě! Pokud to dokážete, modlete se ještě víc,
a dokončíte úkoly, které jsem vám svěřil. To jsou vaše každodenní povinnosti. Avšak Já vám dám
milost, abyste příkladně sloužili jiným.
Žehnám vám, moje drahé děti, s překypující, nekonečnou láskou mého srdce ve jménu Otce i Syna
i Ducha svatého.
Váš Ježíš

Pán Ježíš byl až do konce velmi smutný, zachmuřený a rozhněvaný, a s velkou trpkostí vyprávěl
o budoucnosti, antikristovi, o kacířství a o oportunistech, které, jako vlažné, vyplivne ze svých úst.
Takoví nikdy nebudou moci spatřit jeho slavnou tvář.

Posilnění z Písma svatého:
Mt 24, 44: Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde ve chvíli, kdy na to nepomyslíte.
Mt 25, 12-13
12: On však odpověděl: Skutečně, říkám vám: Neznám vás.
13: Buďte tedy bdělí, protože nevíte dne ani hodiny.

Poselství Ježíše ze dne 14. března 2019.
VEZMĚTE SI ZE MNE PŘÍKLAD!
Moje drahé děti, buďte velmi šťastné, že jsem si vás vyvolil. Využijte dobře každou minutu, neboť
čas na zemi je u konce. Každý okamžik je dar, který jste ode Mne dostali, abyste jej zúročily. Žijte
na této zemi tak, abyste byly zářícími pochodněmi – vyzařujte Mne, dávejte Mne, jenž jsem Světlo
světa, lidem žijícím ve vašem okolí.
V každém svatém přijímání vstupuji do vašeho srdce, mám trůn ve vaší duši, zářím silněji než
slunce a vyzařuji své milosti na každé stvoření všude, kde chodíte sem a tam.
Já jsem věčná, nekonečná Láska, skrze niž jste se všichni stali. Má Láska Mě vynesla na kříž, kde
jsem prolil svou Krev a svůj život jsem obětoval za vás.

Moji drazí maličcí, vezměte si ze Mne příklad! I vy se staňte obětí pro Mne, jak o to prosíte ve mši
svaté: "Učiň nás Tobě zasvěcenou věčnou obětí." Jen tak se můžete stát mým věrným obrazem,
jen tak můžete vejít do Otcovského domu, jen tak vás pozná můj Otec, Který vám řekne: Toto jsou
mé milované děti, v nichž jsem měl zalíbení na zemi a které jsou k mému zalíbení, k mé slávě,
navěky v nebi.
Moji maličcí, nebe je pro vás takovým tajemstvím, které se nedá vyjádřit pozemskými slovy. Proto
jsem o něm mluvil v podobenstvích. Ale i když je neumíte popsat, ve své duši cítíte radost, pokoj,
štěstí, bezpečí nebe, kterým jsem Já sám. Já jsem nebe, mé milosrdné srdce, které vás přijme
a uzavře do sebe už tady na zemi, a potom ve věčnosti.
Žehnám vám, moje drahé děti, překypující, nekonečnou Láskou mého srdce ve jménu Otce i Syna
i Ducha Svatého.
Váš Ježíš

Posilnění z Písma svatého:
Žid 1, 1: Mnohokrát a mnoha způsoby mluvil v minulosti Bůh k našim předkům skrze lidi shůry osvícené.

Poselství Ježíše ze dne 26. března 2019.

JÁ JSEM CHLÉB VĚČNÉHO ŽIVOTA A KDO JE U MNE, TEN MÁ VĚČNÝ ŽIVOT

Moje drahé děti, toužím po tom, abych vstoupil do srdce každého člověka v nejsvětější oltářní
svátosti, zrovna tak ve všedních dnech, jako během neděle a svátečních dnů. Závisí výhradně na
vás, zda Mě přijmete do sebe, nebo si na Mě najdete čas v neděli.
Ach, kdybyste věděli, jak velký jsem poklad: sám Bůh sestupuje mezi vás, a když přistupujete k
svatému přijímání, přijímáte do svého srdce samotného Boha. Já jsem druhá božská osoba, Bůh
Syn, jenž se pro vás stal člověkem. Proto jsem se narodil, abych žil mezi vámi a chtěl jsem zde
zůstat do konce časů pod barvami chleba a vína.
Ach, kdybyste pochopili tuto obrovskou, vše převyšující nekonečnou lásku, která se vylévá na
každé stvoření, na celý svět! Proto jsem odevzdal své Tělo a Krev a na sebe vzal vaše hříchy jako
smírčí oběť, abych vás vykoupil. U Poslední večeře jsem proto předobrazil moji svatou oběť na
kříži, když jsem proměnil chléb a víno v mé svaté Tělo a Krev, abych zůstal mezi vámi a živil vaši
duši sebou samým. Proto jsem zanechal svým apoštolům připomínku: "To čiňte na moji památku."
Ach, kdybyste věděli, co to znamená! Já jsem ochranný štít proti zlým pokušením Satana a všem
jeho úkladům.

Ach, kdybyste mohli vidět miliardy duší, které žily ze Mne a skrze Mne zůstaly čisté v evangelické
svatosti života, neboť Já jsem je živil svou božskou silou a svou nekonečnou láskou. Já jsem je
přivedl na úzkou cestu směřující k nebi a dal jim sílu a milost k snášení utrpení. Oni jsou již všichni
v bezpečí věčného příbytku. Tam, kam mohou vkročit jen ti, kteří Boha milují. Zpívají spolu s
miliardovým zástupem mých svatých a mých svatých andělů a zbožňují a velebí Mně v největším
štěstí a vzdávají Mi díky za všechna dobrodiní, která jsem svou obětí na kříži přinesl pro všechny
duše, žijící až do konce světa.
Moji drazí maličcí, každá mše svatá a adorace nechť je pro vás vroucími díky a velebením, neboť
Já jsem největší, nejdražší poklad, život udržující síla, světlo, milost, láska a všechno dobro, které
se nedá ani vyjmenovat. Pro duše jsem důležitější než vzduch pro tělo, sluneční světlo a voda. Já
jsem Chléb věčného života a kdo je u Mne, ten má věčný život.
Moji drazí maličcí, tak se dívejte na Mne, který jsem přítomen v každém svatostánku a chci zůstat
přítomný do konce světa, a i tehdy, kdy Mě Satan vykrade na mnoha místech ze svátostí. Dávejte
si pozor: on je velmi potměšilý a záludný, a proto chce Mě vám vzít, aby s vámi dokázal zatočit. On
totiž dobře ví, že Já jsem zdrojem vaší síly, vaším ochranným štítem proti němu. Já ukryji vaši
nohu před pastmi Satana, Já vás obrním svou silou a milostí.
Já vás udržuji, z mé síly dokážete kráčet po vodě. Voda je tento svět, do něhož se mnozí ponoří a
udusí se a jejich údělem bude věčná smrt – ale ten, kdo žije ve Mně, ten kráčí nad vodou, vznáší
se nad světem a stále se dívá vzhůru. Zaobírá se těmi, kdo jsou tam nahoře, kteří jsou pro tělesné
oko neviditelní, ale duše v nich žije.
Jak řekl svatý Pavel: "V něm žijeme, hýbáme se a jsme" – tedy ve Mně, ve věčně žijícím Bohu,
který žárlivě miluje vaši duši. Proto jsem vás stvořil, abyste měli věčné štěstí. To je tajemství štěstí
– užívat si Boží lásku toho, který vás miloval dřív, než vás stvořil – a opětovně milovat Boha. Nadto
není větší radost ani v nebi, ani na zemi.
Tak se dívejte na Mne, moje drahé děti, jež jsem přítomný v chlebu a víně proto, abyste měli
věčný život a věčné štěstí ve Mně a skrze Mne.
Při každém přijímání Mě zbožňujte, oslavte a velebte, neboť od pravdivých duší potřebuji
zbožňování a usmíření. Zejména teď, kdy je tolik rouhání, falešných učení a kacířství, skrze něž Mě
chtějí zničit a mylně vysvětlovat mé učení. Tím maličké pohorší, ale nevědomé oklamou.
Potřebuji opravdové, svatě žijící kněze a věřící, kteří zastupují a hlásají nejčistší Pravdu, nekomolí
moje slova a moje učení. Takové, kteří s pravdivou a čistou duší sepnou ruce k modlitbě a přijmou
Mě ve svatém přijímání do své čisté duše. Já, který jsem založil univerzální, katolické náboženství,
zaplatil jsem za něj svým svatým Tělem a Krví a za něj obětoval svůj život.
Jedině Já jsem pravdivý Bůh, který je spolehlivý, který nelže, jenž svým čistým, pravdivým životem
vydal svědectví o tom, že je Bůh. Potvrdil jsem svými zázraky a svým vzkříšením, že Otec poslal

Mě. Kdo Mě následuje, ten má věčný život. Vzkřísím ho v poslední den a spolu se Mnou se bude
třpytit v království mého Otce navěky věků.
Přichystejte se, mé drahé děti, neboť temná mračna zahalí oblohu. Milióny démonů zakryjí Slunce
a vyvolají temnotu v duších těch, kdo se ponořili do bahna tohoto světa a vybrali si širokou cestu,
která vede do zatracení.
Přijměte mé posilující požehnání, které vám dávám s nekonečnou, věčnou láskou mého srdce ve
jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
Váš Ježíš

Posilnění z Písma svatého:
1Kor 11, 23-24
23: Co jsem od Pána přijal, v tom jsem vás také vyučil: Pán Ježíš právě tuto noc, kdy byl zrazen, vzal
chléb,
24: vykonal děkovnou modlitbu, rozlámal ho a řekl: "Toto je moje tělo, které se za vás vydává. To čiňte na
mou památku".
Mt 23, 34;37
34: Hleďte, proto k vám posílám proroky, lidi moudré a vykladatele Písma. Některé z nich zabijete
a ukřižujete, jiné budete ve svých synagogách bičovat a pronásledovat z města do města…
37: Jeruzaléme, Jeruzaléme! Zabíjíš proroky a kamenuješ ty, kdo jsou k tobě posláni.

Poselství Ježíše Krista ze dne 5. dubna 2019.
DŮVĚŘUJTE VE MNE A ODEVZDEJTE MI SVÉ ŽIVOTY
Moje drahé děti, volám vás k modlitbě. Modlete se ještě víc, neboť říkám vám, modlitba ochromuje
Satana. Od milosrdného srdce mého Otce obdržíte odročení, neboť nechce, aby se ztratil i jen
jeden z vás, ale aby se obrátil a žil.
Modlitba je klíčem k pokoji a ke spáse. Vyprosí vám milost, otevře nebe a spasí vás. Nelitujte času
k modlitbě. Když se modlíte, mnohem rychleji pokračujete vpřed, než byste jen pracovali. Práce je
zapotřebí, ale ta ať se spojí s modlitbou. Svůj čas si rozdělte tak, abyste každý den zpytovali
svědomí. Když jste někoho urazili, proste ho ihned o odpuštění. Napravte své hříchy, abyste
nemuseli přede mnou pociťovat hanbu a nehořeli kvůli tomu v očistci.
Moje drahé děti, proto vás nyní prosím zejména o modlitbu, neboť můj protivník Satan a jemu
patřící démoni, zaplavili Zemi. Obloha je jimi zčernalá. Teď chtějí nasadit všechnu svou sílu proti
vám. Zejména proti vaší duši, aby vás uvrhli do věčného zatracení. Ale on je věčný poražený, umí
činit jen tolik, kolik mu dovolíte.

Ode Mne jste dostali svobodnou vůli, vzepřete se tedy každému pokušení. Důvěřujte ve Mne
a odevzdejte Mi své životy. Tehdy bude vůči vám bezmocný a Já vás ochráním. Přistupujte
k svátostem, zpovídejte se, přijímejte mé svaté Tělo a Krev, které jsou vaším ochranným štítem.
Můj Otec, když na vás vidí moji svatou Krev, zmírní svůj hněv a odvrátí od vás trest. Ale k tomu je
zapotřebí, abyste se vyzpovídali z vašich hříchů, ze srdce je litovali a napravili je. Když vykonáte to,
o co vás prosím, budete ve věčném bezpečí. Nemusíte se nikoho bát, neboť Já vás ochráním.
K tomu vám žehnám nekonečnou a věčnou láskou mého srdce, přesahující veškeré lidské chápání,
ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
Váš Ježíš

Posilnění z Písma svatého:
Gal 3, 18: Kdyby totiž dědický nárok pocházel ze Zákona, nezakládal by se už na slibu;
ale Abrahámovi ho dal Bůh zdarma právě slibem.

Poselství Ježíše ze dne 19. dubna 2019, na Velký pátek.
BUĎ JÁ, NEBO SVĚT
Moje drahé děti, mluvím k vám z kříže. Proto jsem zemřel za vaše hříchy, abyste byly spaseny.
Dostaly jste svobodnou vůli a intelekt a vy samy rozhodnete o svém věčném osudu. Moje smrt na
kříži a mé vykoupení vám nabízí jen příležitost, abyste v nebi zaujaly takové místo, které vám od
věků připravil můj Otec. Můj Otec udržuje v úctě s velkou vážností vaši svobodnou vůli, kterou vás
obdaroval, když vás stvořil. Svou vlastní vůli Bůh nikomu nevnucuje a jen vy samy rozhodnete,
kam chcete po své smrti jít.
Mé děti, čas na zemi jste dostali k tomu, abyste se posvětily a posvětily i jiné. Když si vyberete
Mne, dám vám každou milost, abyste se spasily. Ale samy se musíte rozhodnout: Buď Já, nebo
svět. Svět vám nabízí falešné požitky a slasti, které jsou pomíjivé. Prolil jsem za vás svou svatou
Krev. Aspoň kvůli tomu Mi věřte, když Mi nechcete věřit. Obraťte se k světu zády a přibližujte
se ke Mně. Má láska je sladší než plást medu. Má dobrota k vám je nekonečná. Očistěte sebe
ve svátosti pokání!
Kapky mé prolité svaté Krve nechám padat na vás. Když jste se očistili, přijměte Mě do svého
srdce v nejsvětější svátosti oltářní. Cítím touhu vejít do vaší čisté duše. Čekám na vás ve
svatostánku, zůstal jsem zde kvůli vám, nenechejte Mě čekat. Váš život na zemi je konečný
a v jakém stavu vás zastihne smrt, ten určí váš věčný osud.
Moje děti, existuje soud. Každý hřích volá po trestu. V pekle budete muset věčně trpět za hříchy
spáchané na zemi. Zhřešit se dá i v myšlence. Přede Mnou se počítá jen úmysl, vaše vůle je jen

vaše. Když chcete dobro, dám vám příležitost, abyste ho vykonali. Žel, dovolím i zlo, neboť mám
v úctě vaši svobodnou vůli. Přijměte moje varování!
Čtěte a proměňujte v činy evangelium! Potom se nemusíte smrti bát, neboť vás přitisknu na své
milosrdné srdce. Žehnám vás k tomu, abyste se co nejdřív obrátily a spasily. Přijměte mé láskyplné
požehnání ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
Váš Ježíš

Posilnění z Písma svatého:
Mt 19, 14: Ježíš jim řekl: "Nechte děti a nebraňte jim přijít ke mně, neboť takovým
patří nebeské království"

Poselství Ježíše ze dne 21. dubna 2019 na Velikonoční neděli.
NESMÍTE JEDEN DRUHÉHO NENÁVIDĚT

Moje drahé milované děti,
vstal jsem z mrtvých pro velkou radost vás všech. Moje svatá Matka byla první, která Mě mohla
uvidět. Plakala a smála se ve své radosti, že Mne znovu vidí živého. Mé tělo zářilo víc než Slunce.
Nevyslovitelně jsme se radovali jeden z druhého. Potom přišli učedníci, kteří si nedovedli ani
představit, co znamená vstát z mrtvých. Když Mě uviděli, sotva věřili svým očím. Proto jsem s nimi
jedl, aby uvěřili, že skutečně žiji a že mám své tělo.
Mé drahé děti, radujte se a plesejte, neboť i vy budete vzkříšeni. Vaše duše žije navěky a i vaše
tělo bude vzkříšeno v Poslední den. Ale má to jednu podmínku – abyste milovali Boha, mého Otce,
Mne a Ducha Svatého. Ale také jeden druhého v Nás, v Nejsvětější Trojici, jako jsem miloval Já
vás.
Moje děti, láska vždy vyžaduje oběť a odříkání. Láska vždy směřuje k druhému
člověku. K tomu, abyste mu vždy pomáhali a dávali mu všechno, co potřebuje. Nelitujte času
jeden pro druhého! Myslete na to, že cokoli učiníte jedinému mezi těmito nejmenšími, Mně to
učiníte. Během posledního soudu se budete radovat, že jste činili dobro svým bližním.
Moje děti, váš život na této Zemi je krátký. Shromažďujte si poklady, které si můžete přinést
s sebou do věčného domova. Jsou to poklady dobrých skutků, pramenících z lásky.
Moji maličcí, nesmíte jeden druhého nenávidět. Mějte velký odpor k hříchu, ale
hříšníka litujte a modlete se za něj. Buďte milosrdní, abych i Já k vám byl milosrdný. Na druhé
straně každý dostane podle toho, co dal druhému. Na to myslete před tím, než začnete kout
pomstu proti svým nepřátelům. Usilujte o pokoj, a pak vás Bůh pokoje odmění věčným pokojem
a zdědíte nebe.

K tomu vás žehnám nekonečnou věčnou láskou mého srdce ve jménu Otce i Syna i Ducha
Svatého.
Váš Ježíš

Posilnění z Písma svatého:
Mt 26, 13: Ježíš pravil: Skutečně, říkám vám: Všude na celém světě, kde bude hlásáno
toto evangelium, bude se na její památku vypravovat také o tom, co udělala.

Poselství Ježíše ze dne 30. května 2019.
MOJE DĚTI, TAK DLOUHO UŽ VÁS VARUJI
Moje drahé děti, očista světa už probíhá. To znamená ohromné množství přírodních katastrof. Už
se chystejte, neboť zanedlouho na vás vyliji Ducha Svatého, v jehož Světle uvidíte celý váš život.
Každý uvidí své myšlenky, slova a skutky. Pokud se shodují s mými Zákony, pak žijete ve svatosti
života a nemusíte se ničeho bát. K vám jsem řekl: "…vzpřimte se a zvedněte hlavu, neboť se blíží
vaše vykoupení" [Lk 21, 28]. Ale běda těm, kteří protizákonně pozmění moje Zákony. Oni uvidí
peklo, nebo očistec, vzhledem k tomu, co si zaslouží.
Mé děti, čas nadešel. Svět se tak hluboko ponořil do hříchu, že jej musím očistit. Modlete se,
pokud ještě můžete, neboť zanedlouho k tomu nebudete mít příležitost. Buď proto, že vás kvůli
Mně zabijí, nebo proto, že zemřete. Tato mnohá neštěstí jsou dobrá k tomu, abyste se zamyslely,
pokud by vás zasáhla, zda jste připraveny postavit se před mou soudnou stolici.
Moje děti, tak dlouho už vás varuji. Čiňte pokání, žijte ve svatosti života, nebo jen tak můžete
zachránit svou duši.
Žehnám vám s překypující, každé lidské chápání přesahující věčnou láskou mého srdce,
s posilňujícím požehnáním ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.

Posilnění z Písma svatého:
Mt 22, 31: A co se týká vzkříšení mrtvých – což jste nečetli, co vám Bůh chtěl říci těmito slovy: Já jsem
Bůh Abrahámův, Bůh Izákův a Bůh Jakubův? On přece není Bůh mrtvých, ale živých.
Mt 24, 21-22
21: Neboť tehdy bude veliké soužení, jakého nebylo od začátku světa až do nynějška a jakého nikdy už
nebude.
22: A kdyby ty dny nebyly zkráceny, nebyl by zachráněn žádný člověk. Ale kvůli vyvoleným budou tyto dny
zkráceny.

Poselství Ježíše ze dne 15. června 2019.

KDYŽ SI ZVOLÍ BLUD, BUDOU ZATRACENI
Ježíš:
Modli se víc za mé kněze, neboť zanedlouho budou postaveni na rozcestí. Když Mě vyznají, budou
zbaveni úřadu. Když si zvolí blud, budou zatraceni.
Modli se za ně takto:
Můj drahý Ježíši, náš věčný veleknězi! Prosím Tě, dej svým kněžím milost vytrvalosti,
aby Tě vyznali před lidmi a nechť u Tebe věrně vytrvají až do smrti. Nechť nikdy
nezmění evangelium, pro které jsi prolil svou svatou Krev, aby je přizpůsobili lidem.
Nechť vždy jen Tebe vidí na kříži! Ať nikdy neodejdou od tvého kříže! Nechť jsou
takoví, jako věrný učedník, apoštol svatý Jan, který u tebe vytrval do samého konce.
Proto jsi Mu mohl svěřit svou Nejsvětější Matku.
Prosím Tě, můj Ježíši, dej svou milost svým kněžím, aby si vybrali svatost života
a navždy zůstali svatými. Amen.

Posilnění z Písma svatého:
2Tes 2, 3-12
3: Žádným způsobem se nedejte od nikoho oklamat, protože nenastane, dokud
nedojde ke vzpouře proti Bohu a neobjeví se člověk nepravosti, Syn zatracení.
4: Ten se postaví na odpor a 'povýší se nade všecko, co má jméno Boží' nebo čemu se
vzdává božská pocta. Dokonce‚ usedne v chrámu Božím a bude se vydávat za Boha.
5: Nevzpomínáte si, že jsem vám to říkal, ještě když jsem byl u vás?
6: Víte přece, co zatím brání tomu, aby se ukázal dříve, než přijde jeho čas.
7: Ta nepravost již působí, ale jen skrytě, dokud nebude odstraněn z cesty ten, kdo
tomu brání.
8: A pak se ukáže ten zlý, kterého Pán Ježíš 'zabije dechem svých úst' a zničí svým
slavným příchodem.
9: Ten zlý přijde v moci satanově, bude konat kdejaký mocný čin, klamná znamení
a zázraky
10: a všemožnou nepravostí bude svádět ty, kdo jdou k záhubě, neboť nepřijali
a nemilovali pravdu, která by je zachránila.
11: Proto je Bůh vydává do moci klamu, aby uvěřili lži.
12: Tak budou odsouzeni všichni, kdo neuvěřili pravdě, ale nalezli zalíbení
v nepravosti.
Gal 1, 3-5
3: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho i Pána Ježíše Krista,
4: který sám sebe vydal za naše hříchy, aby nás vysvobodil z nynějšího zlého věku
podle vůle našeho Boha a Otce.

5: Jemu buď sláva na věky věků. Amen.
Mt 24, 21-22
21: Neboť tehdy nastane hrozné soužení, jaké nebylo od počátku světa až do nynějška
a nikdy již nebude.

22: A kdyby nebyly ty dny zkráceny, nebyl by spasen žádný člověk; ale kvůli
vyvoleným budou ty dny zkráceny.

Poselství Ježíše ze dne 30. června 2019.

JEDINĚ NA VÁS ZÁVISÍ, ZDA MI BUDETE POSLUŠNÍ
Moje drahé děti,
vyproste si ode Mne milost, abyste mohly úplně naplnit můj věčný svatý plán, vztahující se
na vás. Jedině to je důležité. Jen to má význam. V nebi budete navěky šťastné v té míře,
v jaké jste uskutečnily můj svatý věčný plán, který se vztahoval na vás. To platí pro každého
člověka.
Já mám pro každého z vás věčný plán. Ještě dřív, než se počal váš život, Já už jsem o vás
všechno promyslel. Já vám dávám schopnosti, u Mne je už vše rozhodnuto předem. Avšak
jedině na vás závisí, zda Mi budete poslušní, nebo ne. Jen tak získá váš život tady na Zemi cíl
a smysl, když poznáte a uskutečníte můj věčný svatý plán, který jsem připravil pro vás.
K tomu vám žehnám nekonečnou a milosrdnou Láskou mého srdce ve jménu Otce i Syna
i Ducha svatého.
Váš Ježíš

Posilnění z Písma svatého:
Mt 26, 18: On pak řekl: Jděte do města k tomu a tomu člověku a vyřiďte mu, že mistr vzkazuje:
"Můj čas je blízko; u tebe budu se svými učedníky slavit velikonoční večeři."

Poselství Ježíše ze dne 5. července 2019.
JEN SVOU VÍROU DOKÁŽETE POCHOPIT, ŽE JSEM MEZI VÁMI

Moje drahé děti:
Dnes je první pátek, den mého Nejsvětějšího Srdce. Žádám ty, kdo prosí o odpuštění mé
svaté, kopím probodené srdce, aby mysleli na to, že až do konce světa budu bojovat svůj
smrtelný zápas v těch duších, které žijí ve smrtelném hříchu a ve svatém přijímání Mě

donutili vejít dovnitř. V takových duších je pánem Satan, který Mě znovu a znovu křižuje.
Velmi vás prosím, abyste nikdy nepřijali svátost oltářní jako důvod soudu a svého zatracení,
neboť mimo to, že v takových duších strašně trpím, také ti, kdo jsou ztracení, budou potom
muset trpět totéž v pekle navěky. Nechť každý prozkoumá, zda přijímá Tělo a pije Krev Syna
člověka důstojně, neboť jinak jí a pije svůj soud.
Moje děti, to jsem vám řekl proto, že dnes zpověď vyšla z módy. Mnozí přijímají ze zvyku.
Berou Mě k sobě jako kousek obyčejného chleba. Nemyslí na to, že Já, Bůh, sestupuji na
oltář v každé mši svaté proto, abych vás nakrmil, abyste nezeslábli na cestě v holé pustině,
v tomto údolí slz.
Já jsem váš jediný zachránce, který s horlivou láskou bdí nad čistotou vašich duší. Já vás
ochráním před útokem Satana a před věčným zatracením. Kdybyste Mě mohli vidět, jak jsem
nádherný, štěstím byste zemřeli.
Přečtěte si evangelium: "Po šesti dnech vzal Ježíš Petra, Jakuba a jeho bratra Jana, a

vyvedl je na vysokou horu. A byl před nimi proměněn: jeho tvář zářila jako slunce a jeho šat
zbělel jako světlo. V tom se jim ukázal Mojžíš a Eliáš, jak s ním rozmlouvají. Petr se ujal slova
a řekl Ježíšovi: "Pane, je dobře jsme tady. Chceš-li, postavím tu troje přístřeší: jedno tobě,
jedno Mojžíšovi a jedno Eliášovi" [Mt 17, 1-4].
Tehdy apoštolové ještě nemohli zůstat se Mnou v mé slávě. Viděli Mě umřít na kříži. Teď
ještě ani vy Mě nemůžete vidět tváří v tvář, ale jen svou vírou dokážete pochopit, že jsem
mezi vámi.
Moje maličké děti, prosím vás o to, přijmete-li Mě ve svatém přijímání do svého
čistého srdce, vytvořte v sobě ticho. V pocitu, jako byste zanikali, vzdávejte Mi dík
a buďte Mi vděční za to, že jsem vešel do vašeho srdce a že zůstanu mezi vámi až do konce
světa.
Vzdávejte díky takto:
Můj drahý Ježíši, můj zbožňovaný Králi, děkuji, že mě přijímáš a miluješ takovou, jaká jsem.
Děkuji, že se nedíváš na mou nicotu, ale ve své nekonečné lásce chceš moji záchranu. Právě
proto se teď ani já nebudu dívat na sebe, ale jedině na Tebe, jenž jsi tady a teď šťastným
Králem mého maličkého srdce.
Z celého svého srdce Tě zbožňuji, oslavuji a velebím a vzdávám Ti díky. Svou modlitbou se
připojuji k tvé nejsvětější Matce, ke všem svatým i k svatým andělům v nebi. Prosím Tě dej,
abych Tě vždy velebila ve svém srdci, i tehdy, když už jsem vyšla z kostela. Ať si v sobě
uvědomuji, že Ty vždy chceš zůstat se mnou a vytrváš v mé duši od jednoho svatého
přijímání, až k druhému.

Věřte, že když Mě přijmete do svého srdce s touto myšlenkou, dám vám každou milost,
neboť jedině Já vím, co potřebujete. Takto Mě přijímejte, a takto Mě zbožňujte! To je mým
přáním.
Žehnám vám s ničím porovnatelnou, věčnou, nekonečnou láskou mého srdce, ve jménu Otce
i Syna i Ducha Svatého.
Váš Ježíš

Posilnění z Písma svatého: Mt 24, 47
"Skutečně, říkám vám: Ustanoví ho nad celým svým majetkem".

Modlitba skrze Ducha Svatého ze dne 17. července 2019.

MODLITBA SKRZE DUCHA SVATÉHO

Můj drahý, vroucně milovaný, sladký Ježíši! Děkuji Ti, že jsi mě už dříve miloval a měl si se
mnou věčný plán, který si se mnou i uskutečnil. Dal jsi mi nepřekonatelnou touhu k tomu,
abych splnila všechno, co jsi ode mne žádal. Ty jsi mě pohnul ke všemu, co jsem mohla z tvé
milosti vykonat.
Ach, jak obdivuhodné jsou tvé cesty. Člověk není schopen je pochopit. Jak velmi těžce
Ti rozumíme, když na naše ramena vložíš kříž. Jen později, na konci cesty poznáme, že právě
toto utrpení nás přivedlo blíž k Tobě. Tak jako jsi Ty skrze kříž odešel vzhůru ke svému Otci,
tak ani pro nás není jiná cesta. Ty jsi řekl: "Kdo chce jít za Mnou, nechť zapře sám sebe,
vezme svůj každodenní kříž a následuje Mě."
Můj Ježíši, Tebe chci následovat! Kamkoli půjdeš, chci Tě následovat. Chci být s Tebou
v utrpení, a když bude třeba, i v mučednictví.
Ty vždy osladíš naše utrpení, tvá přítomnost nás utěšuje a posilňuje. Když nás zavoláš k sobě
na kříž, jsi tehdy s námi nejtěsněji sjednocen. Ó, požehnaný kříži! Na něm jsi získal naši
spásu. Není proto divu, že i nám nabízíš místo vedle sebe?
Buď požehnaný, můj Ježíši. Buď požehnaný tisíckrát! Ať tolik lidí, kolik jich jen žije na zemi,
Tě všichni velebí, žehnají a zbožňují. Ať nikdy nehledáme jiné než Tebe, jen Tebe. Avšak na
této zemi Tě najdeme jen na kříži. Štěstí nehledejme na zemi, to uchováváš pro nás v nebi.
Tady na zemi nechť sloužíme jen Tobě a jen Tebe milujme. Určil jsi nám tuto úlohu a sám jsi
nám k ní dal příklad.

Můj Ježíši, zbožňuji Tě. Jak je sladké, že jsi s námi každý den, až do konce světa. Zůstal jsi
s námi, neboť tvá láska k nám Tě pohnula k tomu, že ses nám dal ve víně a v malinké svaté
hostii. Ty jsi naším pokrmem, jídlem na cestu. Jsi zdrojem naší síly a naším konečným cílem.
Můj drahý Ježíši, toužím vidět tvou svatou tvář víc než žíznivý jelen vodu chladného
pramene. Kdy už se mohu objevit před Tebou? Nevyslovitelně toužím po tom, abych Tě
viděla a věčně velebila. Celá věčnost bude málo k tomu, abych Ti vzdávala díky za tvé
převeliké dílo vykoupení a za všechny milosti, kterými jsi mne zahrnul, abys mi pomohl
ke spáse.
Buď požehnaný navěky. Nechť tvá je sláva, díky a velebení tady na zemi a navěky v nebi.
Amen.

Poselství Ježíše ze dne 23. srpna 2018.

MODLITBA K JEŽÍŠI

Modlete se takto:

Ó, Lásko, spalující Ohni, který jsi svůj život za mě dal.
Prosím Tě dej, abych i já dal život za Tebe!
Učiň mé srdce plamenem, abych i já shořel láskou k Tobě,
a v tom žáru mě k sobě pozvedni. Amen.

Váš Ježíš

Poselství Ježíše ze dne 15. srpna 2019.

ZÁVISÍ JEN NA VÁS, ZDA MŮJ SLIB ZÍSKÁTE, NEBO NE

Moje drahé děti,
je svátek Nanebevzetí Panny Marie. Oslavujete moji Nejsvětější Matku, kterou jsem s tělem i
duší pozdvihl k sobě do nebe. Ona toho byla nejvýš hodna. Ona, která toužebně čekala
příchod Vykupitele na svět. Dnem i nocí se modlila za to, abych se narodil a přinesl lidstvu
vykoupení. Ani ve svém nejodvážnějším snu by si nepomyslila, že právě ona bude matkou
Vykupitele. Když se jí doma zjevil anděl, velmi ji to překvapilo. Když později dostala odpověď
na otázku: "Jak se to stane, vždyť muže nepoznávám?" – bez nejmenšího zaváhání mu hned
odpověděla: "Ano".
Potom, co anděl odešel, zažila zázrak, který nikdy před tím, ani potom ještě žádný člověk
neprožil. S ničím nesrovnatelným, měkkým a horoucím objetím se sjednotila s Bohem
Duchem Svatým, od něhož jsem Já, Druhá božská osoba, byl počat. Moji Matku zaplavila
nevyslovitelná Boží láska a milost. Byla tak šťastná, že to žádný člověk na této zemi není
schopen pochopit. Byla šťastnější než nebeští andělé. S nikým by neměnila. Když kvůli Mně
trpěla, nebo viděla mnoho útoků, které se Mě dotýkaly, tak vždy z toho štěstí čerpala sílu.
Má Svatá Matka u Mne vytrvala až do konce. Prožila i to, co pro matku je nejbolestivější –
viděla Mě zemřít. Její víra byla však silnější: "Třetího dne vstanu z mrtvých." Tato moje slova
se ozývala v její bělostně čisté panenské duši. Po svém vzkříšení jsem se nejprve ukázal jí.
Její radost byla nevyslovitelná a převýšila její radost, když Mě počala ve svém panenském
lůně.
Moje drahé děti, i vy můžete být šťastné, když ve Mne věříte a když otvíráte své srdce mým
milostem. Můžete být šťastné v té míře, v jaké se Mi otvíráte a věříte Mi. Já nedávám
přednost nikomu. Zůstávám mezi vámi v nejsvětější oltářní svátosti, a když Mě přijmete s
čistou duší, tak i vy Mě můžete nosit ve své duši jako kdysi má Matka. Když vždy obrátíte mé
učení v skutky, i vám dám tu radost, kterou prožila ve svém životě má Matka, když poslušně
následovala Boží vůli.
I pro vás jsem připravil místo v nebi. Chci, abyste i vy byly se Mnou a viděly mou slávu, jako
moje Nejsvětější Matka, kterou dnes oslavujete. Závisí jen na vás, zda můj slib získáte, nebo
ne. Obraťte mé učení v činy a zůstaňte Mi věrní až do smrti! Potom i vy budete jásat bez
konce v mém království jako moje Matka.
K tomu vám žehnám nekonečnou, věčnou láskou mého srdce, ve jménu Otce i Syna i Ducha
Svatého.
Váš Ježíš

Posilnění z Písma svatého:
Mt 25, 34: Tehdy řekne král po své pravici: "Pojďte, požehnaní mého Otce, přijměte jako úděl
království, které je pro vás připraveno od stvoření světa."

Poselství Ježíše ze dne 22. srpna 2019.

PŘED BOHEM JE VÁŠ ŽIVOT JAKO ROZEVŘENÁ KNIHA

Moje drahé děti,
dnes je svátek Panny Marie Královny. Ona je mou Nejsvětější Matkou, která je Královnou
nebes. Žije v Nejsvětější Trojici, neboť už dřív, než byla počata, můj Otec rozhodl o jejím
věčném osudu.
Před Bohem je váš život jako rozevřená kniha, která je popsána od začátku až do konce.
Ale to neznamená, že Bůh někoho určil k čemukoli. To znamená jen věčný plán mého Otce,
neboť On má záměr s každým počatým životem. On dává talenty i životní situace. Ukazuje
směr každému člověku ke všemu, co pro něj rozhodl od počátku. Ale do toho vy můžete
zasahovat. Rozhodujete se svou vlastní vůlí, jestli jste poslušní Božímu volání k dobru, nebo
volíte zlomyslnost, a tím se oddělíte od jednoty s Bohem a odevzdáte se Satanovi.
Dokud žijete na zemi, dokážete se ještě vrátit k Nejsvětější Trojici prostřednictvím kajícnosti
a svaté zpovědi. Prosil jsem vás o neustálou pohotovost. To proto, že jen tak dokážete
zúročit své talenty, které jsem vám dal, a jen v tom případě budete moci přinést hojnou
úrodu.
Moje děti, teď stojíte před mimořádnou nebeskou milostí. Můj Otec vylije zvláštním
způsobem na každého jednotlivého člověka Ducha Svatého, aniž by záleželo na tom, zda
je věřící, nebo ne. Duch Svatý ukáže každému jeho duševní stav a místo, které si zasloužil
svými skutky. Ti, kteří jdou daleko od cesty, kterou jsem jim vytyčil, budou velmi trpět.
Uvidí peklo nebo očistec, kam by museli jít, kdyby v tom okamžiku zemřeli.
Velmi šťastní budou ti, kteří čekají v ustavičné připravenost na velké setkání se Mnou.
Oni uvidí nebe, kam jsou pozváni, až je zavolám domů. Oni jsou těmi, kdo Mi odevzdali své
životy, jsou vždy připraveni k tomu, aby konali mou vůli. Žel, jen málo takových lidí žije na
zemi. Většina se zmítá ve smrtelném hříchu. Ve skutečnosti už tady na zemi setrvávají
v pekle, v duchovní smrti. Proto to tak nazývám, neboť se to nedá nazvat životem.
Moje děti! Ještě je před vámi příležitost: konejte pokání! Vyzpovídejte se a čiňte nápravu za
své hříchy! Potom i vy můžete uvidět nebe, které dám i vám, jako kajícímu se lotru, který byl

ukřižován po mé pravé straně. Proto vás varuji, neboť nechci, aby se ztratil byť i jeden mezi
vámi. Zemřel jsem za každého z vás a chci, aby všichni byli spaseni. Ale jen vy rozhodnete,
zda si vyberete dobro, nebo zlo. Bojím se o vás. Dám vám každou milost, abyste se obrátili,
a nikoho nenutím násilím. Dnes vás ještě volám, ale když vás smrt najde v hříchu, pak vám
budu muset říct: Odejděte, zlořečení. A tam bude věčný pláč a skřípání zubů.
Žehnám vás všechny nekonečnou, vykupitelskou, věčnou láskou mého srdce, ve jménu Otce
i Syna i Ducha Svatého.
Váš Ježíš
Posilnění z Písma svatého: Mt 22, 31:
A co se týká vzkříšení mrtvých – což jste nečetli, co vám Bůh chtěl říci těmito slovy: "Já jsem Bůh
Abrahámův, Bůh Izákův a Bůh Jakubův? On přece není Bůh mrtvých, ale živých."

Poselství Ježíše ze dne 4. září 2019.
Nástroj: Mária Julianna (Maďarsko).

ZLOMYSLNOST UŽ DOSÁHLA SVÉHO VRCHOLU

Ježíš: "Otevři písmo Svaté": Mt 21,39: Popadli ho, vyhnali ven z vinice a zabili;
22, 6: Ostatní jeho služebníky pochytali, ztýrali a zabili.

Moje drahé děti, i váš osud bude takový. Mnohé z vás zabijí pro mé jméno. Stejný osud,
který čekal na Mne, čeká i na mou církev. K tomu, aby mohla vejít do mé slávy, musí nejdřív
vyjít na Golgotu a zemřít na kříži jako Já. Má církev se očistí ve své krvi a slzách.
Církev je teď jako potápějící se loď, která se dostala do bouře. Démoni ji trhají a chtějí ji
navždy potopit. Chtějí ji vytrhnout z jejího poslání. Můžete spatřit, jak velký prostor obsadilo
kacířství a bludařství, které posílají masy lidí do pekla. Slepý vede slepého a oba spadnou do
jámy. Nemohu se už dál nečinně dívat, musím zasáhnout.
Teď, kdy je situace nejhorší, vyliji na vás Ducha Svatého, který každému ukáže, v jakém
stavu je jeho duše. Pro každou duši je určena jediná cesta, která vede do nebe. Tou je můj
věčný, svatý plán, který se na ni vztahuje. Ten, kdo sejde z této cestičky a zvolí si širokou
cestu, dostává se každým okamžikem stále dál od uskutečňování mých Zákonů a půjde
rychle směrem k záhubě.
Moji maličcí, zlomyslnost už dosáhla svého vrcholu. Proto zkrátím čas, dokonce jsem jej už
zkrátil, neboť Satan by ještě i vyvolené přivedl do pekla. Teď probíhá o duše urputný boj.
Z pekla byli uvolněni všichni ďáblové skrze hříchy hříšníků. A u koho je to jen možné, toho se
slepou nenávistí dostanou do pasti a uvrhnou do pekla.
Mé děti, ve vašem čase mají vaše modlitby za hříšníky neocenitelnou hodnotu. Jen vy je
dokážete zachránit. Jen za vaše přímluvy, za vaše oběti a utrpení, jim dokážu rozdat svou
milost. Jen proto, neboť tyto duše jsou slepé a hluché k přijetí mého učení. V každém ohledu

jsou nehodní
a nezaslouží si milosrdenství. Ale vaše prosby se dostanou ke Mně do nebe
a v posledním okamžiku jejich života je zachráním od zatracení.
Čas se rychle završí. Brzy uvidíte události, jejichž sled se velmi zrychlí. Modlete se ustavičně,
dnem i nocí k Duchu Svatému, vyproste si od Něho duchovní sílu, moudrost, dobrou radu,
abyste u Mne věrně vytrvali. Bude-li třeba, až po vaše krveprolití.
Váš život na zemi je krátký a rychle uběhne. Všechno tady necháte. Vaše tělo zpráchniví, ale
vaše duše, jako jasná holubice, přiletí ke Mně a přinesete si s sebou všechny vaše myšlenky,
slova
a skutky. Vezmu vás k zodpovědnosti za každý talent, jak jsem to učil v podobenstvích.
Usilujte o to, abyste dobře využili čas a příležitosti, abych i vám mohl říct: "Dobře služebníku

dobrý a věrný. Byl jsi věrný nad málem, ustanovím tě nad mnohem. Vejdi k radostné hostině
svého pána."
Moji maličcí, temná a neproniknutelná mračna plynou po obloze. Zakryjí slunce a lidé jsou
ustrašení, nevědí, co komu mohou říct. Cítí a vědí, že něco není v pořádku, ale nesmí o tom
mluvit. Teď bude situace ještě horší. Zanedlouho vystoupí antikrist a mnohé zmýlí svými
falešnými zázraky. Ustavičně se modlete, abyste obdrželi jasné vidění a rozpoznali pravdu.
Vytrvejte u Mne
a upozorněte na to i jiné.
Satanovy dny jsou sečteny. Zanedlouho se vrátím ve své slávě a dechem svých úst zabiji
Zlého. Tehdy se naplní slovo Knihy Zjevení: "Hle, všechno dělám nové". Bude nové nebe
a nová zem a nastane vláda tisíciletého pokoje. Své vyvolené, které uchvátím a umístím zpět
na [novou] Zem, přivedu zpět do rajského stavu. Oni budou svatý kořen, z kterého pak
vypučí výhonky.
Přijměte mé láskyplné požehnání, které vám dávám s překypující věčnou láskou mého srdce,
ve jménu Otce i Syna i Duch Svatého.
Ježíš
Posilnění z Písma svatého: Mt 25, 34-35; Mt 26, 1-2.
Mt 25, 34-35
34: Tehdy řekne král těm po své pravici: "Pojďte, požehnaní mého Otce, přijměte jako úděl
království, které je pro vás připraveno od stvoření světa.
35: Neboť měl jsem hlad a dali jste mi najíst, měl jsem žízeň a dali jste mi napít, byl jsem cizí a ujali
jste se mě.
Mt 26, 1-2
1: Když Ježíš skončil tyto řeči, řekl svým učedníkům:
2: Jak víte, za dva dny jsou Velikonoce a Syn člověka bude vydán, aby byl ukřižován.

(Pán byl až do konce velmi smutný a popsal mi, jak jsme velmi blízko naplnění všeho,
k čemu nás až do nynějška připravoval).
Poselství Ježíše a Ducha Svatého z 12. září 2019 na den svátku Panny Marie.

MODLITBOU RŮŽENCE DOSTANETE KAŽDOU MILOST

Pán Ježíš: Moje drahé děti, dnes jsou jmeniny mé nejlaskavější Matky. Obklopte ji
květinami – mnoha modlitbami, láskou a dobrými skutky, neboť to jsou pro ni nejvoňavější
květy. Vzdávejte dík Nebeskému Otci, který ji stvořil a zahrnul zvláštními výsadami, aby Mně,
jeho jednorozenému Synu, mohla být hodna být Mi Matkou. Poslal jsem ji k vám, je tu mezi
vámi, zjevuje se na nespočetných místech a přitahuje ke Mně duše.
V duchu buďte maličcí! Připojte se k ní a proměňte v činy to, co vám řekne, a tak, jak to
dělali sluhové v Káně. Nikdy nezapomeňte, že takovým patří Nebeské království.
Má Matka vás oblékne do svých nejsvětějších ctností: do čistoty, chudoby, poslušnosti,
do planoucí lásky, která vyzařuje z jejího Neposkvrněného Srdce stejně na všechny její děti –
kněze, laiky, řeholníky, kteří do sebe přijímají plamen lásky jejího Neposkvrněného Srdce.
Neustále ji proste, v nouzi, blahobytu, neštěstí a v každém stavu života, aby stála při vás,
držela vás za ruku, provázela vás až do konce na křížové cestě vašeho života a zahalila vás
do svého Boho-mateřského pláště jako maličké dítě. Buďte její maličké děti, které v ni
doufají a ve všem prosí
o její orodování.
Každou vaši modlitbu vložte do jejího Neposkvrněného Srdce a proste, aby Mi ji
odevzdala. Takto vaše modlitby přijdou ke Mně jako voňavé růže, na něž se dívám
s milostí a nedokážu odolat vyslyšení vašich proseb, neboť je přede Mne pokládá
má svatá Matka.
Vidíte, jak velký poklad je orodující Matka. Proto jsem vám ji dal na kříži jako nejdražší
a nejlepší dar: "Hle, tvá Matka". Milujte a uctívejte ji, važte si ji a ustavičně proste o její
orodování u Mne. Ona vás miluje víc než vaše pozemská matka, neboť ona už umí milovat
láskou mého Nejsvětějšího Srdce, vždyť jsem až po okraj naplnil její drahé Neposkvrněné
Srdce planoucím ohněm mé božské Lásky. Tato vroucí láska ji pohne k tomu, byť jakkoli
těžké jsou vaše hříchy, aby položila každé své hříšné dítě do mého milosrdného srdce. Vždyť
znala a viděla mé trpké, mučivé utrpení na kříži a moji smrt, kterou jsem přetrpěl právě za
tyto děti.
Neustále vzdávejte díky za to, že jsem vám ji dal za vaši Matku, orodovnici u Mne a u
Věčného Otce. Sjednocení s ní Mě velebte, vzdávejte dík stejně za dobro i za zlo! Zejména
od svých kněží a řeholníků očekávám vysoký stupeň mariánské úcty, úplnou odevzdanost
oběma Nejsvětějším Srdcím: mému srdci a srdci mé Matky. Nejkratší cesta ke Mně vede
skrze Neposkvrněné Srdce mé Matky. Ona pro vás vyprosí tak ojedinělé milosti, které byste
si nedokázali představit ani ve vašich nejodvážnějších snech. Na její přímluvu některé učiním
proroky, jiné učiteli, jiné zase mučedníky, a tím zachránci duší.
Stejně jako skrze její Neposkvrněné panenské lůno jsem přišel do tohoto světa a ztělesnil
jsem se pod jejím srdcem, tak jsem ji nyní učinil Orodovnicí všech milostí, neboť bez ní, bez
její poslušnosti a jejího souhlasu, by se Vykoupení nemohlo uskutečnit. To si dobře vtiskněte
do svého vědomí a vždy mějte na zřeteli! Vašim heslem nechť se stane: "Skrze Marii k
Ježíši".
Neumíte ji dostatečně milovat a ctít, neboť Já jsem ji víc miloval a ctil na této Zemi. Avšak
v nebi jsem ji učinil Královnou nebes, neboť ona Mě přivedla na svět, vychovala Mě
a vytrvala u Mne pod křížem až do konce. Je hodna, aby spolu se Mnou seděla na jednom

trůnu a řídila nebe i Zemi. V nebi patří Marii velké důstojenství, a chci, aby tomu bylo i na
Zemi.
Modlete se za ty, kdo Marii hanobí, vyhlašují ji za obyčejnou, kdo ji ponižují. Je to velmi
podlé jednání, neboť tím urážejí a ponižují i Mne. Je otázkou, co je to za dítě, jemuž
vyhovuje, když je jeho matka hanobena. Jak hroznou karikaturu o Mně vytvářejí ti, kdo se
tak vyjadřují. Pravím vám, jsou to velmi nešťastní lidé. Jsou to Satanovy zmatené oběti. Má
Matka se za ně ustavičně modlí, aby je osvítil Duch Svatý a přivedl je na správnou cestu. Ale
pokud uzavřou své srdce a neposlechnou, tak tam na druhé straně dostanou totéž. Vyloučení
a ponížení, jaké praktikovali vůči mé Matce ve svých pozemských životech.
Vy, kdo jste katolíci, vzdávejte dík za to, že můžete uctívat Marii. Horlivě se modlete růženec,
proste ji o přímluvy. Když se modlíte k mé Matce, tak sama má Matka představuje
vaše slabé modlitby, sjednocené se svými, které účinněji volají ke Mně, jako
kdybyste se modlili bez ní. Vyprosí pro vás každou nebeskou a pozemskou milost.
Modlitbou růžence dostanete každou milost. Tato modlitba dokáže zastavit války,
smrtelné nákazy a jiné zlo, všechny Satanovy úklady. Protože tam, kde se modlíte
růženec, je přítomná moje svatá Matka. To místo, město, srdce, plave v nebeském
proudu světla. Satan se před ní chvěje a ďáblové utíkají do hlubin pekla. Považujte můj
dar, Marii, kterou jsem vám dal na kříži, za velký poklad a vyznamenání.
Mariánští kněží jsou svým životem na této Zemi nejsvětější. Jejich veřejný život a vztah se
Mnou je zvláštním tajemstvím kvůli tomu, že Maria tvoří most mezi nimi a Mnou. Po tomto
mostě chodí ven a dovnitř, do mého milosrdného, láskou planoucího srdce.
Ještě bych vám mohl říci hodně věcí, o pokladech a výhodách, které pro vás vyprosí má
nejsvětější Matka. Svěřte jí vaše trápení, celý váš život! V míře vaší důvěry zakusíte zázraky.
Teď vás žehnám na její přímluvu obdivuhodnou, vše převyšující, planoucí, věčnou láskou
mého srdce, ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
Bůh Duch Svatý: Nedokážete si představit orodující sílu Marie. Jak silně je sjednocená
s Ježíšem. Jsou nerozlučitelně jedno. Tato jednota je jiná než jednota Syna s Otcem, neboť
ta je od věčnosti. Ale s Marií Bůh Otec pozvedl člověka do tajemství Nejsvětější Trojice. Skrze
Marii se ztělesnil Ježíš, druhá Boží osoba.
Nejste schopni pochopit důstojnost a vyvolenost Marie, která pramení z její pokory
a poslušnosti. Ježíš naplnil tuto pokoru a poslušnost na kříži. Avšak Marie zůstala až do konce
služebnicí, která se nikdy nevzpírala vůli Otce, ani tehdy, když její srdce téměř pukalo bolestí,
když viděla svého Ježíše uprostřed mnoha utrpení křížové cesty a na kříži. Nikdy, za žádných
okolností nesmíte urazit Ježíše a Marii, kteří tak velice trpěli za vaše Vykoupení.
Konec poselství
Posilnění z Písma svatého: Mt 18, 3-4

18, 3:"…skutečně, říkám vám: Neobrátíte-li se a nebudete-li jako děti, nevejdete do
nebeského království.
18, 4: Kdo se tedy udělá malým, jako je toto dítě, ten je největší v nebeském království."

Poselství Ježíše ze dne 8. října 2019.

DNES RÁNO JSEM VE SNU VIDĚLA NA NEBI SVĚTELNÝ KŘÍŽ

Moje drahé děti, zanedlouho každý uvidí na nebi světelný kříž, z něhož bude vyzařovat život,
dávající světlo.
Kříž je znamením vaší spásy. Na něm jsem zemřel uprostřed hrozných a mučivých utrpení.
Ten, kdo nectí můj kříž, zahyne. Avšak ten, kdo si jej vezme na sebe, s tím se sjednotím
v nesení kříže, v sebezapření, a spasím ho.
Milujte svůj kříž, nechtějte jej nikdy odhodit, neboť jen on vás přivede ke spáse. Ten, kdo
s trpělivostí nese svůj kříž, ten jde po úzké cestě a projde těsnou branou do Božího
království.
Žehnám vás věčnou, posilňující láskou mého srdce, ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
Ježíš
Posilnění z Písma svatého:
Žid 1, 1-2
1: Mnohokrát a mnohými způsoby mluvíval Bůh k otcům ústy proroků;
2: v tomto posledním čase k nám promluvil ve svém Synu, jehož ustanovil dědicem všeho a skrze
něhož stvořil i věky.

Poselství Ježíše ze dne 26. září 2019.

O ANTIKRISTU

Antikrist je tělesný člověk, ale jeho tělo obsadili démoni do té míry, že skrze ně bude dělat
zázraky. Tyto zázraky nebude konat proto, aby pomáhal jiným, ale jedině kvůli tomu, aby
vzbudil pozornost a vytvořil o sobě přitažlivý obraz. Dávejte si pozor, vyvarujte se ho jako
kvasu farizejů!

Satan, spolu se všemi svými vazaly, vede urputný duchovní a fyzický boj o zkázu duší.
Každého chce uvrhnout do zatracení. Proto jsem vám řekl, že bude tak velké soužení,
jaké nikdy před tím nebylo a už ani nebude. Proto zkrátím čas, neboť kdyby to bylo
možné, způsobil by pád dokonce i vyvoleným.
Moje děti, vidíte, jak se velmi zkrátily dny. Roky a roční období letí na orlích křídlech.
Všechno to jsem učinil, aby Satan měl ještě méně času k nákaze a zatracení duší.
Moje děti, modlete se! Věřte neochvějně ve Mne a evangeliu. Odevzdejte Mi své životy,
neboť jen tak si dokážete zachránit svůj život. Nebojte se mučednictví, to je nyní
doprovodným jevem vaší éry. Ti, kdo se nepodrobí šelmě a jejím vazalům, takřka všichni
budou trpět mučednictvím, zejména fyzickým. Ale ti, které ochráním, i duchovním.
Mé děti, Já mám věčný plán s každým jednotlivým člověkem. Já stojím za vším, co je.
Proto dovoluji toto obrovské pronásledování, abych oddělil ovce od beranů, spravedlivé
od pokrytců. Ale ponechám svatý kořen a držím nad ním svou ruku. Ti zůstanou neporušení.
Až přijde čas, vytrhnu je z tohoto údolí slz a položím je na bezpečné místo. Potom je uvedu
zpět do připraveného ráje, do obnoveného světa, který znovu stvořím.
To oni budou svatý kořen, z něhož znovu vypučí výhonky, vyrostou a rozmnoží se na zemi.
Zachráním pro ně pastýře, kteří je potom budou učit. Tehdy vyliji Ducha Svatého v takové
míře, jako ještě nikdy. Každý bude vnímat jeho přítomnost, bude slyšet jeho hlas a zakusí
jeho vedení. To obdivuhodné štěstí, rajský stav, který si dnes neumíte ani představit.
Ale věřte tomu, neboť moje slova se uskuteční ve svém čase.
Moje drahé děti, nyní budete svědky tak hrozných věcí, jaké se na zemi ještě nestaly a už ani
nestanou. Předtím, než přijde obdivuhodná vláda tisíciletého pokoje, se tento svět stane
s přibývajícím časem místem strašných, pekelných bojů. Zkáza Jeruzaléma je předobrazem
zkázy světa. Ani zde nezůstane kámen na kameni, který by nebyl povalen. Nechápejte to ve
fyzickém smyslu slova, ale ještě víc v duchovním. Lucifer se snaží o to, aby vyvolal takový
chaos, který lidé nebudou schopni prohlédnout a jenž vás bude moci zajmout a vy mu
padnete za kořist. On je největší ničitel. Převrací světy, staví stěny mezi národy, sociálními
skupinami a náboženstvími.
Největší lží je velká, falešná jednota, Ta nikdy neexistovala, a ani nebude. Tak jako oheň
a voda, tak ani tato různá náboženství, spolu nevycházejí. Svatý Pavel napsal:

Nedejte se zapřáhnout do cizího jha spolu s nevěřícími! Co má společného spravedlnost
s nepravostí? A jaké spolužití světla s temnotou? Jaký souzvuk Krista s Beliálem? Jaký
podíl věřícího s nevěřícím? Jaké spojení chrámu Božího s modlami? My jsme přece chrám
Boha živého. Jak řekl Bůh: Budu přebývat a procházet se mezi nimi, budu jejich Bohem
a oni budou mým lidem. A proto vyjděte z jejich středu a oddělte se, praví Hospodin
a ničeho nečistého se nedotýkejte, a já vás přijmu a budu vám Otcem a vy budete mými
syny a dcerami, praví Hospodin zástupů [2Kor 6, 14-18].

Ani vy nemůžete být v jednotě se lživými bludy. Buď následujete Pravdu, pravdivého Boha,
Mne, jenž jsem Cesta, Pravda a věčný Život pro každého mého přívržence, nebo vaším
osudem bude jezero síry, které bylo připraveno pro bludaře.
Nikdy nevěřte v tak velkou lež, že kacíři a pravdiví mohou být v jednotě. Jediný ovčinec
a jeden pastýř budou jen tehdy, až se každý člověk bez výjimky přidá do katolické,
univerzální, mateřské církve, která byla založena skrze Mne. Až společně vyznají "Věřím
v Boha" a padnouce na tvář Mě oslaví v oltářní svátosti, v níž jsem skutečně přítomen.
Eucharistie je nesmírným pokladem, kterou jsem ustanovil proto, aby ukovala národy
do jednoty a byla pro vás zdrojem síly v této pustině, v údolí slz.
V eucharistii se na Mne dívejte jako na váš jedinečný pokrm, který vás posílí v každém boji.
Je ochranným štítem proti Satanovi a udržuje vaše duše při životě. Na Zemi není jí podobný
pokrm. Ona převyšuje každou energii a každé občerstvení, neboť Já, všemohoucí Bůh, v ní
nacházím svůj trůn. Ochraňuji a obhajuji vás, posilňuji a povzbuzuji vás, abyste rozeznali,
co je Boží vůlí a uměli ji také vykonat.
Žehnám vás prolévající se věčnou láskou mého srdce, mým posilňujícím požehnáním
ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
Ježíš

Pán byl velmi smutný, ale také rozhněvaný, když mluvil o ďáblech, útocích a o boji. Pán
pravil: Migranti jsou jen nástroje, aby dokončili velký zmatek. Oni jsou oklamaní, nešťastní,
vykořisťovaní lidé, které Satan také předurčil být oběťmi.
Posilnění z Písma svatého:

Žid 4, 1: Střezme se, aby o někom z vás neplatilo, že v čase, dokud zaslíbení trvá, promeškal
vstup do Božího odpočinutí.

Poselství Ježíše ze dne 9. října 2019.

ČAS MILOSRDENSTVÍ VYPRŠEL A VYSTŘÍDÁ JEJ ČAS MÉ SPRAVEDLNOSTI

Modlila jsem se za maličké stádo těch, kdo Ježíše milují, zbožňují a ctí Ho. Prosila jsem pro
ně milost jasného vidění, aby neuvěřili bludům a kacířství.
Ježíš: Všichni, kteří patří Mně, už vědí, co je pravda, Já sám jsem je osvítil. Oni bludy
nepřijmou. Ti, kdo vyznávají modlářství, nikdy neuvidí moji slavnou tvář. Oni se ponoří na
dno pekla.

Zanedlouho se naplní proroctví. Srazí se dvě planety a na obloze se objeví světelný kříž. Vyliji
na každého člověka mého Ducha Svatého, a tehdy nastane velké a konečné rozdělení. Mnozí
se obrátí ke Mně, ale zatvrzelí budou ještě zlomyslnější. To oni budou původci všeho
neštěstí.
Pak se naplní vše, o čem jsem vám řekl už předem. Chystejte se, neboť zanedlouho Mě uvidí
každé oko, až přijdu v oblacích nebe ve své slávě. Čas je zde, už nadešel. Čas milosrdenství
vypršel a vystřídá jej čas mé spravedlnosti. Vy, kdo Mi budete věrní až do konce, nyní se
ještě víc usmiřujte a modlete se. Tím můžete ještě trochu zmírnit pohromy.
Posilnění z Písma svatého:
Mt 27, 50: Ale Ježíš znovu vykřikl mocným hlasem a skonal.
1Kor 14, 21: V Zákoně je psáno: Jinými jazyky a ústy cizozemců budu mluvit k tomuto lidu, ale ani
tak mě nebudou poslouchat, praví Hospodin.

Poselství Ježíše ze dne 10. října 2019.

ZŮSTANU S VÁMI PO VŠECHNY DNY, AŽ DO KONCE SVĚTA

Moje drahé děti, můžete vidět, jak velký chaos vládne ve světě. To všechno dovolím proto,
aby každý jasně viděl a zaujal stanovisko, na čí stranu se chce postavit. Nyní
i nezasvěcení uvidí, kdo koho zastupuje.
Moje děti! Moje srdce krvácí, když myslím na to, že musím potrestat tento hříšný svět.
To, co jsem řekl Jonášovi, to si i dnes myslím, že musím litovat lidí a všechny statky, které
jste vyprodukovali. Ale pravím vám, mnohem, mnohem větší škoda by byla, kdyby se
zatratila duše člověka, než celý stvořený svět. Proto jsem zemřel bolestnou smrtí na kříži,
abych zachránil duše. Když se nyní už natolik rozhojnil hřích a Zlý tolik duší stahuje do pekla,
musím to zastavit. Ode dneška se vytrvale modlete za to, abych co nejdřív přišel zpět na tuto
Zemi a zabil Zlého dechem svých úst. Abych jasem své slávy ukázal lidem, kdo je skutečný
Kristus, Vykupitel, který je vykoupil svou smrtí na kříži.
Až se vrátím, poznáte Mě podle toho: Mé rány, které jsem na kříži přetrpěl, se budou skvět
na mém slavném Těle jako svítící záře, jako blyštící se rubíny. Tehdy moji nepřátelé si
zacpou uši, mhouříce oči, budou křičet, protože nechtějí, aby pravda vyšla najevo. Ti, kdo
sebe postaví na mé místo, ti všichni zahynou. Budou jako popel, na který vane vítr. Vytratí
se a nezůstane po nich ani stopa.
Moje děti, modlete se za to, abych se vrátil v slávě a soudil Zemi. Obnovím tvář Země
a začne vláda tisíciletého pokoje. Láska a pokoj se pak políbí. Tehdy vrátím člověka zpět
do původního stavu, jak ho stvořil můj Otec. Znovu budou přebývat v rajské zahradě,
spolu se Mnou. S tím rozdílem, že Já už nebudu v těle bohočlověka, ale budu s nimi
v nejsvětější svátosti oltářní. Vyliji na ně svého Ducha Svatého a budou Mě velebit tak

dokonalým a pravdivým způsobem, jako ještě nikdy předtím. Velebení prvních křesťanů
bylo tomu podobné.
Moje drahé děti, myslete na to! Nezaobírejte se smetím. (Pán tím myslel na kacířství
a bludy). Ve své duši Mě ustavičně velebte a chvalte. Vzdávejte Mi dík za všechno, za dobro,
stejně jako za zlo. Očištění a potrestání světa je proto nyní nejpotřebnější, abych úplně
smazal hřích a všechnu špínu, kterou hřích s sebou přinesl. Kdybych to neudělal, lidé by
Mě zcela vyhladili z povrchu Země a Satan by byl pánem. Zbožňovali by Lucifera v různých
ošklivých podobách a přinášeli by mu oběti. Klesli by do hříchu do té míry, že by obětovali
i své vlastní čisté, malé a nevinné děti této ohavné zdechlině. Navzdory tomu, že ty děti jsou
mými dary. Ony jsou výstražnými znameními pro svět, že i lidé by se měli stát tak čistými,
jako dnes narozené dítě, které jsem Já stvořil.
Mé děti, nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale neumí způsobit škodu ve vaší duši. Bojte se
jedině hříchu! Až vás budou pronásledovat, dám vám skrze Ducha Svatého takovou
výřečnost, z níž nedokážou vyvolat hádku, ale přesto vás vyhubí z povrchu Země. Protože
zastupujete Mě a jste jim na obtíž.
Nyní budete svědky mnoha podivuhodných znamení, která se ještě nikdy nestala, a ani se
na této Zemi víc nestanou. Proroctví se naplní. Na nebi budou také znamení, která budou
symbolicky ukazovat současný stav.
Srážka dvou planet znamená, že dobro a zlo se dostanou do konfliktu. Dobro, věčný Boží
zákon, zničí moc Zlého.
Znamení jasného kříže na nebi znamená můj jásot, slávu a Vykoupení, které se událo na
kříži. Již předem ukazuje, že se vrátím v slávě, v oblacích nebe, abych soudil svět.
Oheň, kterým zpopelním každý hřích a zlo, znamená, že Bůh je stravující oheň, Jenž
plamenem své lásky zničí oheň nenávisti. Oheň lásky všechno vstřebá do sebe.
I když tyto elementy a tresty jsou strašidelné pro vaše křehké tělo, v němž mnozí zemřou,
přesto se radujte a plesejte, že Bůh bude soudit tento svět, zničí hřích, aby na jeho místo
položil svatost.
Tento svět se nyní svíjí v porodních bolestech. Je do něj vtištěna všechna Satanova lest,
nesprávná myšlenka, zlomyslnost, jimiž chce zatratit duše. Nyní zuří strašný boj o duše.
Hordy zlých démonů spáchají vše, aby nic netušící dostali do pasti. Mají v úmyslu, aby je
přesvědčili, že dobro je zlo, a o zlu, že je dobro. Svatí andělé zápasí o vás s démony.
Ale jen andělé strážní lidí, kteří se zasazují o Pravdu a prosí Mě o spásu, umějí bojovat proti
démonům. Tehdy přikážu svým svatým andělům, aby zápasili o tyto duše. Tyto lidi odeberu
ze Satanovy blízkosti a zachráním je ještě i tehdy, kdyby je zabili.
Moje děti, nezáleží na tom, jak dlouho zde žijete a jak, ale jen na tom, kam půjdete po
vašem pozemském životě. Usilujte o záchranu své duše tak, že budete znát a dodržovat mé
Zákony. Zůstanete-li Mi věrní, vaší odměnou bude věčné štěstí.
Víc, než jakákoli modlitba a praktikování svatosti se Mi líbí, když duše hledá a vykonává mou
vůli. To je největší modlitbou, je to samo o sobě svatost života. Protože skrze vás chci
uskutečnit můj věčný svatý plán, abych vás mohl odměnit za vaše služby.
Moje maličké děti, Já jsem vždy s vámi, vždyť jsem to slíbil: Zůstanu s vámi po všechny dny,
až do konce světa. Cítíte-li se opuštěné a osamělé, tehdy jsem s vámi sjednocen nejtěsněji.
Tehdy je zapotřebí vaše víra, abyste Mi se silnou vírou důvěřovali i v mém příslibu. Když vás

budou pronásledovat a budete mít těžký osud, myslete na tato má slova! Ten, kdo důvěřuje
Bohu, nebude nikdy zahanben. Neboť Já jsem věčný, všemohoucí a věrný.
Žehnám vás překypující, nekonečnou, věčnou láskou mého srdce, mým posilňujícím
požehnáním, ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
Ježíš
Posilnění z Písma svatého: Mt 19, 28.
28: http://www.biblenet.cz/b/Matt/19 - v28Ježíš jim řekl: Amen, pravím vám, až se Syn člověka
při obnovení všeho posadí na trůn své slávy, tehdy i vy, kteří jste mě následovali, usednete na
dvanáct trůnů a budete soudit dvanáct pokolení Izraele.

Poselství Ježíše ze dne 20. října 2019.

MILUJTE SE NAVZÁJEM, JAKO JÁ MILUJI VÁS
Moje drahé děti!
Čas nadešel. Teď se naplní slova proroka: Vnutí svou smlouvu mnohým v jednom týdnu
a v polovině toho týdne zastaví obětní hod i oběť přídavnou. Hle, pustošitel na křídlech
ohyzdné modly, než se naplní čas a na pustošitele bude vylito rozhodnutí [Dan 9, 27].
Už je přítomné ohavné zpustošení. Místo Mně se klaní modle. Zanedlouho Mě odstraní
z oltáře. Na moje místo postaví modlu a té se budou klanět.
Přečtěte si Písmo svaté. Když se starozákonní lid klaněl modle, tak jsem jej vždy krutě
potrestal. I teď na to čeká tento svět. Žijte v ustavičné připravenosti, neboť přijdu tehdy,
když to čekat nebudete. Blažení jsou ti, kdo stále bdí a jejich lampička je plná oleje.
Až přijdu, půjdou se Mnou na svatbu. Ale běda těm, které můj příchod najde nepřipravené.
Ti zůstanou venku, kde bude pláč a skřípění zubů.
Váš krátký pozemský život jste nedostali k tomu, abyste se zde zařídili, ale k tomu, abyste
usilovali vejít skrze úzkou bránu a získali věčný život.
Mnozí žijí tak jako nepřátelé sebe samých. Zbožňují svá těla. Starají se jen o to,
co zpráchniví, nevěnují se své nesmrtelné duši. Neznají mé učení. Nechtějí mé svátosti.
Místo nich tráví čas marnostmi. Potom přijde hodina, kdy duše opustí toto tělo z prachu
a musí se postavit před mou svatou tvář. Já jsem věčný soudce a každému odplatím podle
jeho skutků. Jako hlavní příkaz jsem dal lásku. Ten, kdo žije v lásce, ten už prošel soudem.
Ale ten, kdo se proti lásce proviní, bude krutě trpět.
Vy nejste jeden druhému soudcem, ale sourozencem. Nezjednávejte si svoje právo sami,
moji drazí, ale nechejte Boha, aby on spravedlivě trestal. Stojí totiž v Písmě: Mně patří
odveta, já odplatím, praví Pán. Ale spíš naopak: Když tvůj nepřítel má hlad, dej mu najíst,

když má žízeň, dej mu napít. Budeš-li to tak dělat, nahrneš mu na hlavu žhavé uhlí.
Nedopusť, aby tě zlo přemohlo, nýbrž přemáhej zlo dobrem [Řím 12, 19-21].
Jedině Já vím, co přebývá v duši. Má spravedlnost je neposkvrněná. Není zaujatá, není
nadržující. Vy se snažte žít s každým v lásce. Když někdo zhřeší, modlete se za něho!
Tím vůči němu praktikujete lásku.
Poznejte Písmo svaté a obracejte je v činy to, co zahrnuje. Když budete takto žít, budete
šťastní, neboť nebe bude ve vaší duši i mezi vámi. Já zkoumám mysl i srdce. Přede Mnou
není tajemství. Nebuďte pokrytci, neboť ti nemohou zdědit Boží království. Můj Otec ho
připravil pro ty, kdo Jej milují. Milujte se navzájem, jako Já miluji vás. Čiňte dobro, vzdalte
se od každého zla!
K tomu vás žehnám nekonečnou, věčnou láskou mého srdce ve jménu Otce i Syna i Ducha
Svatého.
Ježíš
Posilnění z Písma svatého:
Mt 27, 11: Ježíš pak byl předveden před místodržitele. Místodržitel se ho zeptal: "Jsi ty židovský
král?" Ježíš odpověděl: "Ty to říkáš."

Poselství Ježíše ze dne 29. října 2019.

PŘINESU VELKÉ VAROVÁNÍ, AŽ UTRPENÍ BUDE VRCHOLIT

Moje drahé děti, došly jste ke konci časů, kdy se vyplní všechno zlo, k němuž se Satan
od počátku připravoval.
Dávejte si velký pozor, abyste nepadly do pasti protivníka! On položí léčku před každé z vás,
aby vám, skrze vaše slabosti, způsobil pád.
Satan je velmi mazaný. Nedosáhne-li výsledku jedním způsobem, pokusí se o nový. Každé
období života má svůj hřích, kterým vás Satan pokouší. Věkovou skupinu mladých touhami
těla, starší marnivou ctižádostí, chamtivostí, pýchou, nebo touhou po ovládání jiných.
Moje drahé děti, modlete se za mé kněze a za všechny Mně zasvěcené děti, neboť ony se
Mi budou nejvíc zodpovídat za milosti, které obdržely. Život je krátký. Vzhledem k věčnosti
je jen okamžik. Když celý svůj život trávíte v sebezapření a v nesení kříže, získáte Mi tím

největší slávu, kterou vracím zpět vám. Ale když Mi kterýkoli sluha odejme tuto slávu tím,
že je neposlušný a dopustí se hříchu (nežije v sebezapření, nenese svůj kříž), potom jeho
činy mají dosah na jeho věčnost, okrade sám sebe o největší dobro (Pán myslí na věčnou

spásu, nebo na to, že hříšník musí své hříchy odtrpět v očistci, a následkem toho bude mít
v menší míře podíl na věčném štěstí).
Moje drahé děti, vy, které kráčíte po dobré cestě, zůstaňte na úzkém chodníku a nestaňte
se nikdy domýšlivé! Nezapomeňte, že za svou poslušnost dostanete ode Mne věčnou
odměnu. Pokora a vroucí láska k Bohu jsou základy skutečné poslušnosti. Na těchto dvou
pilířích spočívá poslušnost, skrze niž, jako přes most, jistými kroky přijdete ke Mně. Vždy
Mne, Ukřižovaného, mějte před vašima očima. Zejména tehdy, když cítíte, že pokušení je
velké a se sebezapřením máte těžkosti.
V takovém případě opakujte spolu se Mnou modlitbu, kterou jsem se modlil v Getsemanské
zahradě k svému Otci: "Ne jak Já chci, ale co Ty chceš." Když z celého srdce vyslovíte
tuto krátkou prosbu, tak ihned zpříjemním a ulehčím vaše utrpení. Touto prosbou vezmete
na sebe mé břímě. Potom Já s vámi půjdu křížovou cestou. Já vás povedu do věčné
domoviny.
Moji milovaní, nadešla hodina. Syna člověka už vydávají do rukou hříšníků. Má církev musí
projít stejnou křížovou cestu, kterou jsem musel projít Já. Spravedliví Mě budou následovat
na vrchol Golgoty a na kříž. Má pravá církev bude odsouzena k smrti, bude bičována,
korunována trním a ukřižována. Má církev prožívá svou křížovou cestu. V pravdě
a poslušnosti Mě následuje, Mne, svého zkrvaveného Mesiáše, jenž na svých krvácejících
ramenou nese svůj přetěžký kříž nahoru, na Golgotu.
Těm, kdo Mě následují, dám takovou radost a milost, že i když mnoho trpí, přece jen by
s nikým neměnili, neboť jejich duše je plná pokoje, radosti, odpočinku a blaženého vědomí,
že jdou po dobré cestě, po úzkém chodníku, na jehož konci vejdou úzkou bránou do slávy
mého Otce.
Ale ti, kteří Mě zapřou, vysmívají se Mi a ukřižují Mě, jdou po široké cestě do zápachu a ohně
zatracení, kde navěky věků je budou mučit démoni a budou předmětem výsměchu.
Ti, kdo na základě své moci a svého vysvěcení vládli skrze svátosti nad Satanem,
a potom, co je Satan nechal padnout, dostali se do zatracení, nad nimi budou démoni
panovat navěky.
Mé děti, nikdy nepusťte ze zřetele: Má spravedlnost je zrovna tak velká a dokonalá jako
má milosrdná láska. Jsem navěky milosrdný k těm, které Mě milují a následují, ale odplatím
všem, které Mnou pohrdají, nenávidí Mě a opustily Mě.
Teď jste došli do okamžiku, o němž jsem vás už zpravil – až utrpení bude vrcholit, tehdy
přinesu Velké Varování.
Mnozí se ještě mohou vrátit ke Mně, ale když by je smrt zastihla v jejich zatvrzelosti, budou
muset nést následky svého rozhodnutí navěky.
Tak hleďte na to, co se nyní děje, jakoby tyto události už uplynuly. Zanedlouho se vrátím
a dechem svých úst zahubím každého zločince. Jejich falešné bohy, kteří sami o sobě nejsou
ničím jiným než démony, hodím do neuhasitelného ohně. A ti, kdo se jim klaněli
a zbožňovali je, je budou následovat. Znovu vám pravím, nikdy nenásledujte jejich příklad!
Žehnám vás, jakoukoli lidskou představu převyšující, věčnou, nekonečnou láskou mého
srdce, mým posilňujícím požehnáním, ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.

Ježíš

(Pán byl velmi smutný, ale z jeho projevu bylo až do konce zřejmé, že se to všechno musí
stát. Satan, od doby, kdy byl svržen, se chystá to udělat).
Posilnění z Písma svatého:

Mk 1, 8: Já jsem vás pokřtil vodou, ale on vás bude křtít Duchem svatým.
(Pán říká: Teď na vás vyliji Ducha Svatého, který vám dá jasné poznání, abyste uviděli stav
své duše a rozpoznali, co si zasloužíte za své skutky).
Mk 1, 11: A z nebe se ozval hlas: "Ty jsi můj milovaný Syn, v tobě jsem nalezl
zalíbení."
(Otec říká: "Považujte za velkou milost, že jsem poslal svého svatého Syna, aby s vámi zůstal
po všechny dny, až do skonání světa, a že teď k vám mluví a dává vám jasné vidění").

Poselství Ježíše ze dne 21. listopadu 2019.

MOJE DRAHÉ DĚTI, NADEŠLA HODINA ROZDĚLENÍ

Moji drazí maličcí, mám z vás velkou radost. Představujete mimořádně velkou hodnotu
v tomto špinavém, mravně zkaženém světě. Jste svítící pochodně, sluneční paprsky, které
září mezi syny temnoty. Vždy takoví zůstaňte, abyste svítili jako Slunce v mém království,
vy, kdo svým životním příkladem a vašimi slovy učíte pravdě vaše okolí. Oznamujte mé
evangelium všem, které k vám přivedu: to považujte za vaši prvořadou úlohu! Chraňte se
každé špíny, hříchu a pohoršujících událostí.
Moje drahé děti, čas již nadešel. Už jsem vás připravil. Zanedlouho bude následovat velké
pronásledování, zejména katolíků. Můj protivník dobře ví, že vy jste nejsilnější, neboť Mě
nosíte ve svých srdcích, kde jsem vaším ochranným štítem. Proto vás chce zahubit, abyste
neučily a nešly příkladem svou skálopevnou vírou. Ale můj protivník může učinit jen tolik,
kolik mu dovolím.
Moji drazí maličcí, všechno bude takové, jak jsem vám už řekl předem. Boj už otevřeně
probíhá: boj pravdy a kacířství. Velká temnota sestoupila na tento svět, duchovní temnota,
vláda démonů. Plán pro způsob, který bude použit, aby vám Mě vzali (nejsvětější svátost
oltářní), je už hotov. Až se to stane, tehdy budou nutit mé kněze k zbožňování falešných
bohů, jak se můžete dočíst ve starozákonním Písmu svatém.

Budou vám vyhrožovat, zejména kněžím, když nebudete zbožňovat jejich falešné bohy, že
vás zabijí. Proto budou nutit především kněze, neboť oni jsou vašimi vůdci, kteří vám slouží
jako příklad. Modlete se za ně, aby Mi důvěřovali a zcela se na Mne spolehli! Tehdy se
nakonec oddělí ti, kdo se modlám podrobí a ti, kteří to neudělají.
Moje drahé děti, nadešla hodina rozdělení. Nyní oddělím ovce od beranů. Ovce se postaví po
mé pravici a berani po levici. Těm, kteří budou stát po mé pravici, řeknu: "Pojďte, požehnaní
mého Otce! Zaujměte místo v království, neboť jste věrně vytrvali u Mne, následovali jste
Mě, vyznali jste svou důvěru vloženou do Mne (nebo víru ve Mne) i za cenu prolití vaší krve.
Ale těm, co budou vlevo, řeknu: Běda vám, pokrytci, zrádci, Jidášové, kteří jste Mnou
opovrhovali a stádo přivedli do zatracení. Pryč ode Mne, do věčného ohně, který je připraven
pro ďábly a jejich stoupence!
Moje drahé děti, nedokážete pochopit váhu a význam těchto slov, neboť peklo a nebe vidět
nemůžete: jen víra je vaše. Když uvěříte mým slovům a obrátíte v činy má napomenutí,
budete spaseni. Ale když ne, tak se zatratíte.
Moje drahé děti, už přišla ta hodina, nyní vystoupí antikrist. Začne konat své podvodné
zázraky, aby, pokud by to bylo možné, každého oklamal. Od nepaměti ještě nebyla víra
natolik podrobená zkoušce, jako je tomu teď. Proste ustavičně o milost silné víry ode Mne,
abyste Mě vyznali a nadosmrti při Mně vytrvali. Čas nadešel a tato doba se uzavře. Vrátím se
v slávě v nebeských oblacích a dechem svých úst zabiji zločince. Modlete se, aby se to stalo
co nejdřív.
Až se vrátím, pozvedněte hlavu, neboť se blíží vaše vykoupení. Čekejte Mě v neustálé
pohotovosti! Vaše lampa nechť je plná oleje jako u moudrých panen, a potom, kdykoli přijdu
pro vás, buď ve své slávě, nebo prostřednictvím osobní smrti, půjdete se Mnou na svatbu.
K tomu vám žehnám překypující, nekonečnou láskou mého Srdce, ve jménu Otce i Syna
i Ducha Svatého.
Posilnění z Písma svatého:
Mt 16, 17: Ježíš mu odpověděl: "Blaze tobě, Šimone Jonášův, protože ti to nezjevilo tělo a krev, ale
můj Otec v nebesích."

Poselství Ježíše ze dne 28. listopadu 2019.

MOJI MALIČCÍ, JEN U MNE JSTE V BEZPEČÍ

Moje drahé děti, den za dnem se blíží konec. Tyto věci ke kázání, které se čtou na konci
církevního roku, v nichž je řeč o mém slavném návratu, nesou v sobě velkou skutečnost,
vztahující se k současné době. Jste a ještě budete svědky mimořádných událostí.
Už odedávna se stále naplňují vize proroka Joela a svaté evangelium, v němž Já mluvím
k vám. Má slova jsou živá, svěží oznámení, která skrze mého Ducha Svatého plynule

odhaluji, tady a teď, před vámi. I když se slova evangelia už vícekrát naplnila, neznamená
to, že máte ještě hodně času do mého slavného návratu.
Mé děti, mluvím k vám jen proto, abyste věděly, že svět ještě nikdy nebyl tak hluboko
v hříchu jako teď. Je stokrát horší než Sodoma a Gomora, které zpustošil déšť síry. Neumíte
si představit chaos, který vyvolal hlavní ďábel a jeho démoni jak v duchovní tak i ve fyzické
rovině. To je největší úder pro lidstvo, když můj protivník přímo chystá zlo duším.
Moji maličcí, jen u Mne jste v bezpečí. Kdo se obrátí na Mne a prosí Mě, ten si zachránil svou
duši. Takového člověka budu vést, naučím ho mým Zákonům, a když je dodrží, bude spasen.
Moje malé děti, vy jste vlastníky největšího pokladu. Členové mé matky církve jsou skrze
křest dětmi mého Otce a skrze svaté přijímání jste mými živými svatostánky. Tento poklad
není srovnatelný s celým světem, jenž tady zůstane, pomine a jehož si můžete užívat jen
dočasně. Já jsem váš navěky, zůstanu s vámi, a když vám přinesu vaši poslední hodinu,
přijmu vás do svého milosrdného srdce, tak jako i vy Mě přijímáte v oltářní svátosti do vaší
duše.
Má církev se již dávno roztrhla. Teď už zůstává jen to, aby [její noví představitelé] i úředně
zbavili mé kněze možnosti dovršit svou službu s odůvodněním, že nepřijímají kacířskou
výuku. Ti zůstanou ve své tvrdohlavosti a půjdou po široké cestě, která vede do pekla. Nedá
se s nimi nic počít, neboť se natolik ponořili do svých hříchů, že nejsou schopni vstát, nebo
ani nechtějí. Avšak vy, moji maličcí, které zbaví vašich úřadů, neobávejte se ani na okamžik,
neboť vaše poklady jsou větší, než to, co si od vás vezmou. Vaším pokladem je pravá perla,
která je mé pravdivé a důvěryhodné učení, a Já sám, jenž jsem mezi vámi přítomen při
vzdělávání, v oltářní svátosti a lásce.
Běda těm, kdo Mě zamění za své falešné bohy, neboť se jim budou podobat: mají oči,
ale nevidí, uši, ale neslyší, jejich srdce otupělo, aby se neobrátili. Jsou už teď oběťmi mého
protivníka. Upřímně je lituji, ale musím respektovat jejich svobodnou vůli. Proto musí snášet
následky svých činů navěky.
Moje drahé děti, teď hovořím k vám, které se živíte mými svatými slovy den co den.
Tak sajete do sebe, jako kojenec, mléko své matky. Já, jako dobrý Pastýř se o vás postarám.
Poženu vás na travnaté pastviny a napojím vás čerstvou vodou chladného potoka (*).
Sluneční světlo je mou láskou, jež prochází vaší duší, osvěcuje vaši mysl, abyste rozeznali
jedinou pravdu, mé učení, a tomu přizpůsobili své skutky. Vy už teď vlastníte věčný život.
Vytrvejte u Mne až do smrti. Zanedlouho bude vaše víra podrobena velké zkoušce. Budou
vás tvrdě pronásledovat kvůli dodržování mého učení. Když Mi budete důvěřovat, nebudete
zahanbeni. Budete dostávat ode Mne milost v míře vaší důvěry.
Moje drahé děti, přijde velmi tvrdé a důkladné pronásledování. Antikrist bude pronásledovat
mou církev a její členy s obzvláštní krutostí. Bude nutit každého, aby ho zbožňoval a přijal
za pravého Mesiáše. Vy to však nikdy neudělejte! Potom, až přijde konec jeho vlády, uplyne
tři a půl roku, a tehdy se objevím na nebeských oblacích ve slávě. Mé rány budou zářit jako
ohnivé světelné zdroje. Má sláva bude tak velká, že pokryje nebe i zemi, a uvidí Mě každé
oko.
Tehdy mnozí, které podvedl antikrist, že je opravdový Mesiáš a poznají Mě, že jsem skutečný
Kristus, začnou naříkat. Ale vy, kteří jste od začátku antikrista odvrhli, propuknete v jásot při
mém návratu, neboť víte, že nadešlo vaše Vykoupení.
Moje drahé děti, čekejte na toto: Můj slavný návrat je už přede dveřmi. Modlete se za to
každý den, abych se vrátil a zničil zločince dechem svých úst, přetvořil zemi a přinesl vám

období tisíciletého pokoje. Šťastni budou ti, kdo budou žít v tomto novém světě, až svážu
Satana, který je pramenem všeho zla, na tisíc let.
Připravte se, už nadešel čas! Čtěte ze znamení. Každé mé proroctví se uskuteční. Žehnám
vás, kteří čtete má poselství a obracíte v činy mé učení, nekonečnou věčnou láskou mého
srdce, ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
Ježíš
Posilnění z Písma svatého:
Mt 22, 37: On mu řekl: Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou
svou myslí.

(*) Poznámka překladatele:

Náš Pán se obrací ke svým dětem jako ke svým ovečkám.

Poselství Ježíše ze dne 7. listopadu 2019.

HNĚV SOUDU NYNÍ UDEŘÍ NA TENTO HŘÍŠNÝ SVĚT

Moje drahé děti, má duše je velmi smutná. Usmiřujte se a modlete se. Hřích na zemi se
natolik rozmohl, že volá o trest. Na obloze se shromažďují obrovská bouřková mračna. Bůh
dopustí, aby na tento svět dopadl trest, který si zaslouží. Už nestačí, že se lidé vzájemně
zabíjejí, mrzačí, dokonce i modlu si přinesli do Božího domu. To je největší hřích, který vůbec
existuje. Způsobí, že ničivý Boží hněv udeří na Zem.
Poslední kapkou v číši hněvu bude trvalé zrušení "krvavé oběti", mše svaté, jak napsal prorok
Daniel. I když v podzemní svaté církvi mše svatá zůstane až do konce, bude se vztahovat jen
na církev v úkrytu. V "úřední" církvi bude zrušena. Satan nyní vystoupil tak vysoko, jak se mu
to během dějin světa ještě nikdy nepodařilo. Když si bude myslet, že zvítězil, tehdy bude
svržen.
Mé, děti, pozorujte znamení! Hřích je den ze dne větší, situace v každé oblasti života je čím
dál tím víc horší. Usmiřujte se, usmiřujte se, usmiřujte se a modlete se! Učiníte-li to, tak
milost sestoupí především na vás, zachráníte si svou duši, ale vylije se i na všechny, kteří
ještě neklesli hluboko do hříchu, tedy nejsou zatvrzelí.
V mnoha kněžích je přítomná nejistota. Nevědí, co mají přijmout. Učení "církve" už dávno jde
proti mé vůli. Jak velký úder do tváře je to pro Mne a pro moji Matku, když náš odkaz bude
smeten jako nějaké smetí. Mezi námi a knězi jsou stěny. Tyto stěny staví Satan, ale oni si to
neuvědomují. Co si zaslouží dítě, které se nedává do řeči se svým otcem nebo svou matkou?

Zřejmě pokárání. Modlete se za moje kněze, vyproste pro ně jasné chápání, vyproste pro ně
Ducha Svatého. Moji kněží se budou zodpovídat za nejvíc milostí, které dostali.
Moje děti, čas je už blízko. Hněv soudu nyní udeří na tento hříšný svět. Přijde dvojí oheň:
nejdřív oheň Ducha Svatého, který se bez výjimky vylije na každého člověka. Z nitra je bude
spalovat oheň svědomí, až uvidí své hříchy a Mne, kterého kvůli nim ukřižovali a uvidí jak
velkou křivdu a urážku Mi způsobili. Svými hříchy Mě zbičovali, korunovali trním a ukřižovali.
Tehdy budou mnozí svými hříchy zhnuseni, budou je nenávidět, zoškliví se jim, budou si rvát
srdce a vrátí se ke Mně.
Ale žel, bude i mnoho zatvrzelých, kteří zůstanou ve své zkaženosti a i nadále budou
nepřáteli mé církve. Tímto způsobem rozdělení přetrvá. Proto budou mučedníci, neboť ti,
kteří Mi zůstanou věrní, budou vyhubeni.
Čas nadešel. Úroda dozrála a proroctví se nyní plní. Přichystejte se, zanedlouho se vrátím ve
své slávě a dechem svých úst zabiji zločince a každou zlomyslnost. O to se modlete
nejhorlivěji a nejvroucněji!
Žehnám vás přetékající, věčnou a nekonečnou láskou mého Nejsvětějšího Srdce ve jménu
Otce i Syna I Ducha Svatého.
Ježíš
Posilnění z Písma svatého:
Mk 16, 19: Když jim to Pán řekl, byl vzat vzhůru do nebe a usedl po pravici Boží.

Poselství Ježíše ze dne 29. října 2019.

PŘINESU VELKÉ VAROVÁNÍ, AŽ UTRPENÍ BUDE VRCHOLIT

Moje drahé děti, došly jste ke konci časů, kdy se vyplní všechno zlo, k němuž se Satan
od počátku připravoval.
Dávejte si velký pozor, abyste nepadly do pasti protivníka! On položí léčku před každé z vás,
aby vám, skrze vaše slabosti, způsobil pád.
Satan je velmi mazaný. Nedosáhne-li výsledku jedním způsobem, pokusí se o nový. Každé
období života má svůj hřích, kterým vás Satan pokouší. Věkovou skupinu mladých touhami
těla, starší marnivou ctižádostí, chamtivostí, pýchou, nebo touhou po ovládání jiných.
Moje drahé děti, modlete se za mé kněze a za všechny Mně zasvěcené děti, neboť ony se
Mi budou nejvíc zodpovídat za milosti, které obdržely. Život je krátký. Vzhledem k věčnosti
je jen okamžik. Když celý svůj život trávíte v sebezapření a v nesení kříže, získáte Mi tím
největší slávu, kterou vracím zpět vám. Ale když Mi kterýkoli sluha odejme tuto slávu tím,
že je neposlušný a dopustí se hříchu (nežije v sebezapření, nenese svůj kříž), potom jeho
činy mají dosah na jeho věčnost, okrade sám sebe o největší dobro (Pán myslí na věčnou

spásu, nebo na to, že hříšník musí své hříchy odtrpět v očistci, a následkem toho bude mít
v menší míře podíl na věčném štěstí).
Moje drahé děti, vy, které kráčíte po dobré cestě, zůstaňte na úzkém chodníku a nestaňte
se nikdy domýšlivé! Nezapomeňte, že za svou poslušnost dostanete ode Mne věčnou
odměnu. Pokora a vroucí láska k Bohu jsou základy skutečné poslušnosti. Na těchto dvou
pilířích spočívá poslušnost, skrze niž, jako přes most, jistými kroky přijdete ke Mně. Vždy
Mne, Ukřižovaného, mějte před vašima očima. Zejména tehdy, když cítíte, že pokušení je
velké a se sebezapřením máte těžkosti.
V takovém případě opakujte spolu se Mnou modlitbu, kterou jsem se modlil v Getsemanské
zahradě k svému Otci: "Ne jak Já chci, ale co Ty chceš." Když z celého srdce vyslovíte
tuto krátkou prosbu, tak ihned zpříjemním a ulehčím vaše utrpení. Touto prosbou vezmete
na sebe mé břímě. Potom Já s vámi půjdu křížovou cestou. Já vás povedu do věčné
domoviny.
Moji milovaní, nadešla hodina. Syna člověka už vydávají do rukou hříšníků. Má církev musí
projít stejnou křížovou cestu, kterou jsem musel projít Já. Spravedliví Mě budou následovat
na vrchol Golgoty a na kříž. Má pravá církev bude odsouzena k smrti, bude bičována,
korunována trním a ukřižována. Má církev prožívá svou křížovou cestu. V pravdě
a poslušnosti Mě následuje, Mne, svého zkrvaveného Mesiáše, jenž na svých krvácejících
ramenou nese svůj přetěžký kříž nahoru, na Golgotu.
Těm, kdo Mě následují, dám takovou radost a milost, že i když mnoho trpí, přece jen by
s nikým neměnili, neboť jejich duše je plná pokoje, radosti, odpočinku a blaženého vědomí,
že jdou po dobré cestě, po úzkém chodníku, na jehož konci vejdou úzkou bránou do slávy
mého Otce.
Ale ti, kteří Mě zapřou, vysmívají se Mi a ukřižují Mě, jdou po široké cestě do zápachu a ohně
zatracení, kde navěky věků je budou mučit démoni a budou předmětem výsměchu.
Ti, kdo na základě své moci a svého vysvěcení vládli skrze svátosti nad Satanem,
a potom, co je Satan nechal padnout, dostali se do zatracení, nad nimi budou démoni
panovat navěky.
Mé děti, nikdy nepusťte ze zřetele: Má spravedlnost je zrovna tak velká a dokonalá jako
má milosrdná láska. Jsem navěky milosrdný k těm, které Mě milují a následují, ale odplatím
všem, které Mnou pohrdají, nenávidí Mě a opustily Mě.
Moje drahé děti, teď jste došly do okamžiku, o němž jsem vás už zpravil – až utrpení bude
vrcholit, tehdy přinesu Velké Varování.
Mnozí se ještě mohou vrátit ke Mně, ale když by je smrt zastihla v jejich zatvrzelosti, budou
muset nést následky svého rozhodnutí navěky.
Tak hleďte na to, co se nyní děje, jakoby tyto události už uplynuly. Zanedlouho se vrátím
a dechem svých úst zahubím každého zločince. Jejich falešné bohy, kteří sami o sobě nejsou
ničím jiným než démony, hodím do neuhasitelného ohně. A ti, kdo se jim klaněli
a zbožňovali je, je budou následovat. Znovu vám pravím, nikdy nenásledujte jejich příklad!
Žehnám vás, jakoukoli lidskou představu převyšující, věčnou, nekonečnou láskou mého
srdce, mým posilňujícím požehnáním, ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
Ježíš

(Pán byl velmi smutný, ale z jeho projevu bylo až do konce zřejmé, že se to všechno musí
stát. Satan, od doby, kdy byl svržen, se chystá to udělat).
Posilnění z Písma svatého:

Mk 1, 8: Já jsem vás pokřtil vodou, ale on vás bude křtít Duchem svatým.
(Pán říká: Teď na vás vyliji Ducha Svatého, který vám dá jasné poznání, abyste uviděli stav
své duše a rozpoznali, co si zasloužíte za své skutky).
Mk 1, 11: A z nebe se ozval hlas: "Ty jsi můj milovaný Syn, v tobě jsem nalezl
zalíbení."
(Otec říká: "Považujte za velkou milost, že jsem poslal svého svatého Syna, aby s vámi zůstal
po všechny dny, až do skonání světa, a že teď k vám mluví a dává vám jasné vidění").

Poselství Ježíše ze dne 14. listopadu 2019.

KVŮLI MNĚ VÁS BUDOU NENÁVIDĚT A PRONÁSLEDOVAT

Otevři Písmo svaté: Matouš 17, 12: Říkám vám: "Eliáš už přišel, ale nepoznali jste ho
a udělali s ním, co chtěli. Tak i Syn člověka bude od nich trpět."
Moje drahé děti! Řekl jsem: "Kvůli Mně vás budou nenávidět a pronásledovat, stejně jako
sťali svatého Jana Křtitele, jenž se stal mučedníkem, neboť nepozměnil mé Slovo a tím
nepřijal hříšné zvyklosti světa." I Mne ukřižovali a zabili pro Pravdu, když jsem jim oznamoval
Slovo mého Otce.
Moje drahé děti, v srpnu 2015 jsem řekl ještě toto: "Čas je krátký". To oznamuji už několik
roků: "Přišel čas, nadešla hodina. Syna člověka již vydávají do rukou hříšníků." Má církev
bude mít stejný osud, jako jsem měl Já: Bude Mě následovat na Golgotu a na kříž.

Dnes ráno jsem měla tento sen: Byla jsem ve velké síni a z pódia jsem mluvila k přítomným.
Řekla jsem jim: Je Zelený čtvrtek. Náš Pán byl zrazen. Teď je ještě mezi námi a můžeme Jej
vidět tak, jako byl s námi až dosud. Ale zítra, na Velký pátek, Jej už nemůžeme vidět, neboť
bude zajat, potupen a ukřižován. Nadarmo jsem mluvila k přítomným, ti si mě ani nevšimli.
Povídali si mezi sebou, chodili ven a zase zpátky a vykonávali své každodenní bezvýznamné
záležitosti. Až dotud trval můj sen.
Pán Ježíš pokračuje: Mé děti, teď je Zelený čtvrtek. Moje dceruško, tvůj sen znamená, že ani
dnes Mě lidé nepřijmou, právě tak jako tehdy, když jsem žil na této Zemi. Chodí, kam se jim
zachce, vyřizují si své bezvýznamné záležitosti. Mne si nevšímají, neznají mé učení a ani je
nechtějí poznat.

Když jsi jim ve svém snu oznamovala, že "dnes Jej ještě vidíme tak, jak je mezi námi, ale
zítra bude Velký pátek, a tehdy už Jej vidět nebudeme", znamená to, že dnes Mě ještě
můžete vidět ve vašich chrámech, v nejsvětější oltářní svátosti, ale až přijde Velký pátek,
budu odnesen a už Mě v chrámu více neuvidíte. I když Já se vždy postarám o ty, kdo Mi
zůstanou věrní, proto mezi nimi zůstanu v úkrytu. Je to třeba chápat následovně: "Zůstanu
s vámi po všechny dny, až do skončení světa."
Petrovi jsem slíbil toto: "Pekelné brány nepřemohou církev, kterou jsem založil." Žel, to bude
platit jen pro moji podzemní církev, neboť brány "úřední" církve už zavalil Satan. Tam už
jsou ohlašovány bludy a kacířství, a víc, ještě i odporná modla se dostala do Božího,
vysvěceného chrámu. Tím se naplnilo slovo proroka Daniela: "ohavné zpustošení" je již
v nitru církve. Už jen vystoupení antikrista dá na sebe trochu čekat, ale i to zanedlouho
nastane.
Moje děti, z událostí můžete vidět, že už nadešla hodina. Tak jako Mě ukřižovali, tak je zde
nyní i čas obětování těch, kteří Mě následují.
Mé děti, už není čas k tomu, abyste odkládaly svá obrácení. Buď se nyní definitivně odvrátíte
od svých hříchů, upřímně je budete litovat, vyznáte se z nich ve zpovědnici a prostřednictvím
mého kněze vám Já dám rozhřešení. Nebo v nich zůstanete a navěky se zatratíte.
Rozhodnutí je ve vašich rukou. Od mého Otce jste dostaly rozum a svobodnou vůli, kterou
Já naprosto respektuji. Ale varuji vás: Následky svých rozhodnutí budete muset snášet
navěky.
Berte má slova velmi vážně a obracejte je v činy. Nestarejte se o ty, kdo odporují mým
poselstvím. Dělají to kvůli svým hříchům, neboť se nechtějí od nich odvrátit. Kdyby Mě
následovaly, přijaly by má poselství i mé učení a obrátily by je v činy. Neříkám vám nic
nového, opakuji jen slova evangelia, protože svaté Písmo nečtete, a i když jste je kdysi četly,
už jste je dávno zapomněly. Považuji za nutné, abych vám je zopakoval a vryl do vašeho
srdce.
Znovu pravím: nadešla hodina. Syna člověka už vydávají do rukou hříšníků. Tak jako jsem
řekl Šavlovi na cestě do Damašku: "Proč Mě pronásleduješ?", i když jsem byl tehdy už v nebi,
ale ztotožnil jsem se s křesťany, které Šavel pronásledoval. Teď, až do konce světa, se právě
tak ztotožňuji s každým mým křesťanským sourozencem, který Mě následuje a který bude
pronásledován pro mé jméno. Vytrvejte až do smrti, neboť jen ten se spasí, kdo Mi bude
věrný do krajnosti.
Už k vám nebudu dlouho mluvit. Nadešla hodina, Jidáš Mě už zradil. Teď přijdou vojáci, aby
Mě zajali, uvrhli do vězení a popravili. Teď je ještě noc Zeleného čtvrtku, teď Mě ještě vidíte
v oltářní svátosti. Ale už se rozednívá úsvit Velkého pátku, kdy budu vzat z oltáře, a místo
Mne budou zbožňovat ohavné zpustošení. Vy se tohoto zbožňování nikdy nezúčastňujte,
neboť by vám bylo k věčnému zatracení. Přistupujte k mým svátostem, dokud jsem mezi
vámi!
Má poselství dávejte dál, oznamujte je, ať je to vhodné, nebo ne. Nadešla hodina, události
mluví samy za sebe. Žehnám vás věčnou Láskou mého srdce, mým posilňujícím požehnáním,
ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
Ježíš
Posilnění z Písma svatého:

Mt 22, 31: Já jsem Bůh Abrahámův, Bůh Izákův a Bůh Jakubův? On přece není Bůh mrtvých, ale
živých.

Poselství Ježíše ze dne 12. prosince 2019.

JEDNEJTE PODLE MÝCH ZÁKONŮ A NEMÁTE SE ČEHO BÁT

Moje drahé děti, nadešla hodina. Útok Satana dosáhl vrcholu. Ještě ve vaší éře vystoupí
antikrist. Avšak Já se vrátím ve slávě a dechem svých úst zabiji zločince. I když žijete ve
velmi těžké době, stále jste pod mou ochranou. Chráním vás, protože vaše srdce je plné
lásky ke Mně. Mnozí by rádi viděli a slyšeli to, v čem budete mít podíl, proto se radujte
a pozvedněte hlavu, neboť až se vrátím v nebeské slávě na nebeských oblacích, přijde vaše
vykoupení.
Tehdy spravedlivé, kteří zemřeli ve Mně, vzkřísím, donesu je zpět v oslaveném těle a ve
vládě tisíciletého pokoje budou se Mnou panovat. Zatracení nebudou vzkříšeni: teprve
u posledního soudu získají svůj potupný zevnějšek, v němž budou trpět navěky věků.
Ach, moji drazí maličcí, kdybyste mohli vidět, co znamená zatratit se, a kdybyste jen na
okamžik mohli pohlédnout na nebe, všichni byste žili svatě. Přijali byste i největší muka, jen
abyste se do nebe dostali. Svatý Pavel napsal správně: "Myslím, že utrpení tohoto času není
hodno srovnání s budoucí slávou, která se na nás v budoucnosti zjeví" [Řím 8, 18].
Všechno to jsem vám řekl kvůli tomu, že i když budete trpět pronásledováním a budou vás
trápit různé neduhy a choroby, vytrvejte u Mne, vytrvejte u Mne nadosmrti, neboť jen ten,
kdo vytrvá až do konce, bude spasen. Jednejte podle mých Zákonů, a pak se nemáte čeho
bát!
Moji maličcí, proste z celého svého srdce, abych se co nejdřív vrátil na zem a přinesl vám tak
toužebně očekávaný pokoj a mou Lásku. Dotud se dívejte na Mne, na Ukřižovaného. Ponořte
se do Mne, jenž jsem vás tolik miloval, že jsem svůj život obětoval za vás. Vzal jsem na sebe
vaše hříchy a hrozným umučením a bolestnou smrtí jsem splatil vaše dluhy. Proto nikdy
nespáchejte hřích! Raději zemřete, než abyste se provinili. Neboť když zemřete bez hříchu,
vaše duše se sjednotí ve šťastné věčnosti se Mnou, ale kdybyste se provinili, hřích by vás
ode Mne odtrhl a duší a tělem byste se dostali do věčného ohně.
Dávám vám můj pokoj, který vám svět nemůže dát. Přijměte moje požehnání ve jménu Otce
i Syna i Ducha Svatého.
Ježíš
Posilnění z Písma Svatého:
Mt 24, 44: Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete.
Mt 25, 13: Bděte tedy, protože neznáte den ani hodinu.

Poselství Ježíše ze dne 1. ledna 2020.

NEMŮŽETE VĚDĚT, CO PŘINESE ZÍTŘEK

Moje drahé děti:
Vzdejte dík, že jste se mohly dožít tohoto nového roku. Mnozí se jej dožít nemohly. Navěky
odešly do domova mrtvých. Velmi mnoho jich odešlo do očistce, neboť i když věřili ve Mne
a čas od času konali i dobro, svou víru ale neuváděli do praxe. Bylo to proto, že Mě
nemilovali. Kdyby Mě milovali, ani by nevydrželi beze Mne. Snažili by si často vykoupat svou
duši ve svátosti pokání a chvátali by ke Mně na mši svatou, aby Mne přijali do své duše
v nejsvětější oltářní svátosti. Protože to promeškali, nemohli vejít do nebe. Teď musí v očistci
odpykávat své hříchy. I když hrozně trpí, přece jen Mi vzdávají dík za mé velké milosrdenství,
že jsem nedovolil, aby se zatratili.
Mé děti, všechno jsem vám vyprávěl proto, že dobrý úmysl nestačí. Ten je třeba proměnit
v čin. Snažte se pravidelně přistupovat k svátostem, neboť jen tak budete v neustálé
pohotovosti. To už jsem od vás žádal.
Mé děti, váš život na Zemi je krátký. Nemůžete vědět, co přinese zítřek. Kdykoli se můžete
postavit před mou svatou tvář. Tam vám ukážu celý váš život. Uvidíte všechny své myšlenky,
svá slova, své skutky. Dostaly jste čas k tomu, abyste dosáhly svatosti života a vedly k tomu
i jiné. Proto jsem za vás zemřel na kříži. Když jsem přikládal takovou důležitost vaší
spáse, že jsem přijal mučivou smrt, proč není pro vás důležité vaše posvěcení?
Kdybyste Mě postavily do středu vašeho života, když byste nedopustily, aby vás cokoli
předběhlo nebo kdokoli předešel, mohli byste být šťastné. To proto, že kdybyste zemřely
v kterémkoli okamžiku, mohly byste vystoupit nahoru přímo ke Mně do nebe.

"Vždyť pro mne život je Kristus a smrt zisk. Avšak kdybych dál tady žil, mohl bych ještě
s užitkem pracovat. A proto nevím, co bych měl volit. Přitahuje mě totiž obojí: mám touhu
zemřít a být s Kristem – a to je věc velmi, daleko lepší..." [Fil 1, 21-23].
Ti, kdo žijí v hříchu, se bojí smrti. Tím víc, čím těžší jsou jejich hříchy. O smrti nechtějí ani
slyšet, i když ten, kdo se narodí, musí i zemřít. Tady na Zemi jste jen poutníci. V celém svém
životě jste na cestě, a ta jednou skončí. Bylo by dobré a spásonosné, kdybyste to stále měli
na paměti. Pak byste se vždy jen připravovali na to, co bude, až dojdete ke konci. Kam
dojdete, o tom rozhodnou vaše skutky. Všechno závisí na vás. Dostali jste svobodnou vůli
a rozum.
Ti, kteří ještě nežijí ve svatosti života, nechť se změní co nejdřív, neboť temná mračna se
shromažďují na obloze. Hříchů je už příliš mnoho. Pokárání na sebe už nenechá čekat. Říkám
vám to z mé překypující lásky a milosti, protože vás chci všechny zachránit. Dávejte si pozor!

Neposlouchejte Satana, jenž je kníže tohoto světa. Život si není třeba užívat, ale moudře
využít čas, který rychle uplyne.
Milujte Boha z celého srdce tím, že budete dodržovat jeho Zákony. Milujte se navzájem ve
Mně, čistě a svatě. Bůh je sám o sobě Láskou. Jen v něm dokážete skutečně milovat. Nikdy
nespáchejte hřích! Ten vás oddělí ode Mne, od Původce vaší spásy. Jen ve Mně máte svůj
věčný život. Jen tehdy jste ve společenství se Mnou, když svatě žijete. K tomu vám žehnám
nekonečnou, věčnou láskou mého srdce, ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
Ježíš
Posilnění z Písma svatého:
1Thes 2, 13: To je důvod, proč i my děkujeme bez ustání Bohu za to, že když jste nás uslyšeli kázat
Boží Slovo, vzali jste je ne jako slovo lidské, nýbrž – jak to skutečně je – jako slovo Boží. A protože
věříte, ukazují se na vás také jeho účinky.

Poselství Ježíše ze dne 8. ledna 2020.

ŽIJTE V NEUSTÁLÉ POHOTOVOSTI

Moje drahé děti, přichystejte se, neboť zanedlouho vyliju svého Ducha Svatého, který
každému ukáže stav jeho duše. Tehdy budete vidět mýma očima celý váš život. Všechny
vaše myšlenky, slova a skutky. V hodině, kdy to čekat nebudete.
Žijte v neustálé pohotovosti. Neustálá pohotovost znamená planoucí lásku ke Mně a důvěru,
vloženou do Mne. Věřte mým slovům, která se naplní ve svém čase. Přesné datum vám
neřeknu, protože potom by někteří odkládali své obrácení. Ale ze znamení musíte vidět,
že proroctví se naplňují. Můj soud postihne tento svět. Živly, síly přírody, se vzbouřily proti
hříchům lidí. Teď, ještě ve vaší éře, se splní slova apoštola svatého Petra:

"Pán neotálí splnit svá zaslíbení, jak si to někteří vykládají, nýbrž má s námi trpělivost,
protože si nepřeje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání. Den Páně
přijde, jako přichází zloděj. Tehdy nebesa s rachotem zaniknou, vesmír se žárem roztaví
a země se všemi lidskými činy bude postavena před soud. Když tedy se toto vše rozplyne,
jak svatě a zbožně musíte žít vy, kteří dychtivě očekáváte příchod Božího dne! V něm se
nebesa roztaví v ohni a živly se rozpustí žárem. Podle jeho slibu čekáme nové nebe a novou
zemi, ve kterých přebývá spravedlnost. Proto, milovaní, očekáváte-li takové věci, snažte se,
abyste byli čistí a bez poskvrny a mohli ten den očekávat beze strachu před Božím soudem.
A vězte, že ve své trpělivosti vám Pán poskytuje čas ke spáse, jak vám napsal i náš milý
bratr Pavel podle moudrosti, která mu byla dána" [2Pt 3, 9-15].

Moje drahé děti, toto jsou slova Písma svatého, která se musí naplnit. Svět ještě nebyl nikdy
tak připravený k tomu, aby sám sebe zničil. Satan toho využije: pokouší, koho jen umí, nebo
způsobuje zmatek. Hřích se velmi rozmohl. Lidé už Boha nepotřebují, honí se za pozemskými
rozkošemi, v hrsti drží neexistující věc a nakonec padají do zatracení.
Moje drahé děti, vzdávejte dík za to, že jsem vás pozval. Každý den se pomodlete Te Deum!
Já sám jsem vás pohnul k tomu, abyste řekli ano. Radujte se z toho, že můžete stát před
mou tváří a můžete Mi sloužit. Já vám rozvrhnu každou vaši minutu, sílu, abyste se posvětili
a abyste i jiným dopomohli ke spáse. Varuji vás slovy svatého Pavla: "Kdo stojí, ať si dává
pozor, aby nepadl." Neustále bděte nad čistotou vaší duše! Živte ve své duši lásku k Bohu
tak, že budete často myslet na mé učení a utrpení! Nechť vždy Já, jednorozený Boží Syn,
ztělesněné Slovo, stojím před vašima očima. Nechť není nikdy velká žádná cena, oběť
a utrpení, pro záchranu duše. Podívejte se na Mne a na kříž. Nikdo netrpěl víc než Já.
Všechnu tuto oběť jsem Já, bez viny, přinesl za vás, z lásky k vám, neboť chci, abyste byli
tam, kde jsem Já, a uviděli moji slávu.
Hřích Mě velmi uráží, ošklivím si jej, ale uškodí víc člověku, neboť se jím odtrhne ode Mne,
od Původce své spásy a vší milosti, kterou jsem mu dal a ještě mu chci darovat. Proto moji
maličcí, vzdalte se od každého pokušení, hříchu! Nedávejte se do řeči se Satanem. Jedině
Mne pozorujte v mém slavném Těle na hoře Tábor, spolu s třemi učedníky, kdy zazněl hlas
Nebeského Otce: "Toto je můj milovaný Syn, toho poslouchejte!" V každé minutě svého
života buďte se Mnou na hoře Tábor. Pohlížejte na mou slávu a dychtěte po tom, abyste
Mne celou věčnost viděli, zbožňovali, milovali, velebili, chválili a vzdávali Mi dík.
Myslete na to, co řekl apoštol svatý Pavel: "Všechna utrpení Země nejsou hodna srovnání
s budoucí slávou, na níž budeme mít podíl." Nereptejte, když vás navštívím zkouškami,
zklamáním a utrpením. Ty mají dvojí cíl. Posvěcení duše, její jasnozřivost a její učení pokoře.
Dívejte se na Mne a na kříž. Mimo Mne nebyl nikdo více ponížený. Ve vašem utrpení myslete
na to, že i Já jsem prostřednictvím svého utrpení a své smrti na kříži zachránil duše.
Každého, kdo Mě následuje, jsem pozval k tomu, aby se sjednotil se Mnou v utrpení,
poníženích a v poslušnosti. Když toto činíte, tak se můj Otec dívá na vás jako na Mne, svého
milovaného Syna, který ve vás žiji dál svůj život a nesmírné dílo mého Vykoupení. Skrze vás
zachraňuji duše.
Pamatujte na to, k čemu jsem vás zavolal: "Kdo chce jít za Mnou, nechť zapře sám sebe,
každý den vezme svůj kříž a následuje Mne." Sebezapření neznamená naplnění vašich přání
a lpění na nich. Učiní vás svobodné k tomu, abyste Mi odevzdali svůj život a v každé životní
situaci, zejména v těžkých věcech, v utrpení, spolu se Mnou opakovali má slova: "Otče můj,
ne jako Já chci, ale jako Ty chceš." Mé děti chci vás vidět takovými. Budete-li
následovat můj příklad a poslechnete mé volání, přijdete do mého království velmi bohatí.
Každý vydá počet z talentů, které dostal. Ti, jimž jsem svěřil hodně, budou z toho v té míře
nést odpovědnost. Proto vy, mé děti, musíte ve všem ukazovat dobrý příklad.

Moje drahé děti, svůj život pokládejte za Mne zasvěcenou oběť, neboť všechny, které jsem si
vyvolil a pozval, učiním podobné Mně. Stal jsem se obětí pro vás. Nejen na kříži, ale už od
mého početí, kdy jsem prosil o odpuštění za hříchy všech lidí, žijících až do konce světa.
Pozval jsem na tuto cestu své kněze a Mně zasvěcené. Tak to také nazývají, křížová cesta.
Můj mírný pohled spočívá na vás, obejme vás láska mého srdce a vždy chci jen vaše dobro.
Svůj pokoj vám dávám a vedu vás, abyste vždy poznali a konali mou vůli. Přijměte
moje láskyplné, ze srdce vycházející požehnání ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
Ježíš
Posilnění z Písma svatého:
Mt 17, 1-5
1: Po šesti dnech vzal s sebou Ježíš Petra, Jakuba a jeho bratra Jana a vyvedl je na vysokou horu,
kde byli sami.
2: A byl proměněn před jejich očima; jeho tvář zářila jako slunce a jeho šat byl oslnivě bílý.
3: A hle, zjevil se jim Mojžíš a Eliáš, jak s ním rozmlouvají.
4: Nato promluvil Petr a řekl Ježíšovi: "Pane, je dobré, že jsme zde; chceš-li, udělám tu tři stany,
jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi."
5: Ještě nedomluvil, a hle, světlý oblak je zastínil a z oblaku promluvil hlas:
"To jest můj milovaný Syn, kterého jsem si vyvolil; toho poslouchejte."
Fil 2, 19: Doufám v Pána Ježíše, že k vám brzy budu moci poslat Timoteje, abych
i já byl klidný, když se dovím, jak se vám vede.

Poselství Ježíše ze dne 2. února 2020.

MNOZÍ V TĚCHTO MINUTÁCH UMÍRAJÍ.

Pán Ježíš: Otevři Písmo svaté!
Písmo se otevřelo na stránce s Mt 18, 19: Dále vám říkám: Shodnou-li se na zemi dva z vás na
kterékoli věci a budou o ni prosit, dostanou to od mého nebeského Otce.

Pán Ježíš pokračoval: Velice se modlete, aby vaši vlast nezasáhl virus! Když se budete dost
modlit, nezasáhne ji.
Mnozí v těchto minutách umírají. Modlete se za ně, aby dostali milost dobré smrti!
Ježíš.
Posilnění z Písma svatého:
Mt 25, 45-46
45: On jim odpoví: "Skutečně, říkám vám: Co jste neudělali pro jednoho z těchto nejnepatrnějších,
ani pro mne jste neudělali."
46: A tito půjdou do věčného trápení, spravedliví však do věčného života.

Poselství Ježíše ze dne 6. února 2020.

VYŽEŇTE ZE SVÉHO SRDCE VŠECHNU ÚZKOST

Moje drahé děti, všechno už je naplánováno předem. Zanedlouho propukne pronásledování
křesťanů. Bude tak rozsáhlé a důkladné, že sotva zůstane křesťan na zemi. Kdybych se Já
nestaral o vás, nezůstal by mezi vámi ani nástroj. Velké soužení bude trvat jen krátký čas,
proto dovolím, abych oddělil věrné od nevěrných. Ti, kdo Mě vroucně milují, dají za Mne svůj
život, ale vlažní se odvrátí.
Moje drahé děti, připravujte se na velké soužení. Na svět se valí tak velké utrpení, jaké ještě
před tím nebylo a už ani nebude. Kvůli vám, svým vyvoleným, zkrátím čas, neboť by nezůstal
ani jediný přeživší. Kdybych to neudělal, Satan by uvrhl do pekla ještě i vyvolené.
Moje děti, vyžeňte ze svého srdce všechnu úzkost. Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale nic
jiného udělat nemohou. Nekonečně důvěřujte ve Mne! Já jsem všemohoucí a nekonečně
vás miluji. O tom jsem svědčil i prolitím své krve. Držte se Mne a proste pro sebe ochranu
mé drahé svaté Krve prolité za vás. Když to děláte, Satan se zahanbí a musí před vámi
prchnout. Má Krev jej totiž pálí a oslepuje. Má Krev svědčí o mé mírné, obětavé lásce.
O obrovské oběti, kterou jsem přinesl pro vaši spásu. Nechci, aby zahynul byť i jediný mezi
vámi. Dobře si zapamatujte, co jsem řekl o Jidášovi, který se zatratil: "Pro toho člověka by
bylo lépe, kdyby se nenarodil."
Mé děti, uskutečňujte můj hlavní příkaz: Proste Mě o milost víry a o to, abyste Mě tak
vroucně milovali, že byste dokázali odevzdat pro Mne i svůj život. Tím rozumím nejen
mučednictví, ale i obětavou a oduševnělou službu, kterou vyžaduji od každého, kdo Mě
následuje.
Prosím vás, abyste si koupili nevyhnutelné základní věci: Potraviny, vodu a všechny ostatní
potřebné věci, neboť i sem přijde velké soužení, a až obchody budou vyloupeny, nebudete
vědět, kde naplnit vaše spižírny. Ze všeho si kupte jen tolik, nakolik máte místo, a když bude
třeba, potravu vám rozmnožím. Budete moci vidět, jak náhle se rozšířila i tato epidemie. Žel,
i Maďarsko potřebuje očistu, neboť je tu ohromné množství hříchu. Modlete se za svou vlast,
zmírním pohromy kvůli vašim modlitbám.
Přijměte mé požehnání, které vám dávám s překypující láskou mého srdce ve jménu Otce
i Syna i Ducha Svatého.
Ježíš

Posilnění z Písma svatého:

Mt 21, 42: Ježíš jim řekl:Což jste nikdy nečetli v Písmech: "Kámen, který stavitelé zavrhli, stal se
kamenem úhelným?" Hospodin to učinil a je to podivuhodné v našich očích.

Poselství Ježíše ze dne 21. února 2020.

UŽ NEBUDE ŽÁDNÝ ODKLAD A VŠECHNO SE NYNÍ VYPLNÍ

Moje drahé děti,
nyní skutečně přišla ta hodina. I doposud byla zde, ale nyní stojíte nejblíže k naplnění všeho,
co jsem vám už řekl předem. Připravte se, neboť zanedlouho vám sáhnou na život. Zůstaňte
Mi věrní až k smrti, neboť jen tehdy můžete získat korunu věčného života.
Už nebude žádný odklad a všechno se nyní vyplní. Musím očistit svět, protože hříchy šlehají
až k nebesům. Až jej očistím, vrátím se ve své slávě a dechem svých úst zabiji zločince.
Připravujte se! Zanedlouho budete svědky takových událostí, jaké svět ještě nikdy neviděl.
Mé děti, už k vám nebudu dlouho hovořit. Proroctví se završí a všechno se uskuteční. Mezi
vámi je mnoho těch, kteří se nechtějí obrátit. Kvůli nim roním krvavé slzy, ale mám v úctě
jejich svobodnou vůli. Následky svých hříchů budou muset nést po celou věčnost. Modlete se
za ubohé, nešťastné hříšníky, kteří tápou na okraji propasti zatracení a spadnout do ní
mohou kdykoli.
Slíbené události (Velká očista, třetí světová válka) nebudou čekat, neboť svět se neobrátil.
Osud těch, kteří se modlí, bude snesitelnější než těch, kteří tak nečiní. Přijměte mé láskyplné
požehnání, které vám dávám se smutným srdcem ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
Ježíš
Otevři Písmo svaté:
Zj 3, 15-22
15: "Vím o tvých skutcích; nejsi studený ani horký. Kéž bys byl studený anebo horký!
16: Ale že jsi vlažný, a nejsi horký ani studený, nesnesu tě v ústech.
17: Vždyť říkáš: Jsem bohatý, mám všecko a nic už nepotřebuji! A nevíš, že jsi ubohý, bědný
a nuzný, slepý a nahý.
18: Radím ti, abys u mne nakoupil zlata ohněm přečištěného, a tak zbohatl; a bílý šat, aby ses oblékl
a nebylo vidět tvou nahotu; a mast k potření očí, abys prohlédl.
19: Já kárám a trestám ty, které miluji; vzpamatuj se tedy a čiň pokání.
20: Hle, stojím přede dveřmi a tluču; zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu
s ním večeřet a on se mnou.
21: Kdo zvítězí, tomu dám usednout se mnou na trůn, tak jako já jsem zvítězil a usedl s Otcem na
jeho trůn.
22: Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím."

Poselství Ježíše ze dne 11. března 2020.

PŘISTUPUJTE K SVATÉMU PŘIJÍMÁNÍ, DOKUD JSEM JEŠTĚ MEZI VÁMI

Moje drahé děti,
nepohoršujte se nad tím, co se děje! Všem jsem vám už řekl předem: Zažijete takové časy,
jaké jste dosud neviděly.
Velmi vás prosím, nepřipravte se o Mne, svého největšího dobrodince! Chci vejít do vašeho
srdce – nebo jsem to snad neřekl? "Vezměte a jezte: toto je mé tělo". Potom vzal kalich,
pronesl díkuvzdání, podal jim ho a řekl: "Pijte z něho všichni: toto je má krev, krev smlouvy,
která se prolévá za mnohé na odpuštění hříchů." [Mt 26, 26-28]. "Kdo jí mé tělo a pije mou
krev, má věčný život, a já ho vzkřísím v poslední den" [Jan 6, 54]. "Ano, skutečně, říkám
vám: Nebudete-li jíst tělo člověka a pít jeho krev, nebudete mít v sobě život" [Jan 6, 53].
Není důraz na tom, zda přijímáte na jazyk, nebo do ruky, ale na tom, že mě přijmete do
svého srdce. To i Já vím, že vaše ruka není vhodná k tomu, abyste se Mě dotkly. Vaše rty,
jimiž mnohem víc hřešíte než vašima rukama, jsou stejně tak nehodné Mě přijmout. Ale
neopakujete slova setníka před každým přijímáním? "Pane, nejsem hoden, abys vešel pod
mou střechu. Ale řekni jen slovo, a můj služebník bude uzdraven" [Mt 8, 8]. Nyní se už tím
nezaobírejte.
Vím, že vaše ruka není čistá, neboť se musíte dotýkat mnoha věcí před tím, než přijímáte.
Věřte ale v mou všemohoucnost. Já vás dokážu ochránit před každou chorobou. V míře vaší
víry, dostáváte ode Mne milost. Kdo chce, ať si vezme s sebou něco k dezinfekci ruky
a nechť to použije před svatým přijímáním. Poskytne to ochranu před nákazou, ale největší
ochranou jsem Já, jenž stojí nad každou duševní, nebo tělesnou potíží, chorobou. Znovu
pravím: Nepřipravujte se o Mne! Já skutečně chci vejít do vašeho srdce, nejen duchovně.
Kdybych to nechtěl, potom bych pro vás neustanovil oltářní svátost, v níž jsem skutečně
přítomný. Všechna znepokojování jsou dílem protivníka. Položte si otázku: V čím zájmu je,
abyste nepřijímaly? Jedině v zájmu Satana. Proto vás prosím, abyste ve vlastním zájmu
vyhověly mé prosbě. Přistupujte k svatému přijímání, dokud jsem ještě mezi vámi, neboť
hodina už je zde, kdy vám vezmou ženicha, Mne samotného.
Žehnám vás za vaši poslušnost, mou, každou lidskou představu převyšující, nekonečnou,
věčnou láskou mého srdce, ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
Ježíš

Posilnění z Písma svatého:

Mt 24, 44: Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde ve chvíli, kdy na to nepomyslíte.

Poselství Ježíše ze dne 24. ledna 2021.
Nástroj: Mária Julianna (Maďarsko), https://jezusuzenete.hu/2021-januar-24-az-ur-jezus/

NA TÉTO ZEMI JSTE JEN POUTNÍCI

Milé děti! Připravte se, neboť Velké varování je velmi blízko. Vyliji na vás svého Ducha
Svatého, který vám ukáže stav vaší duše. Uvidíte celý svůj život. Vaše myšlenky, vaše slova,
vaše činy. Uvidíte mou milost, kterou jsem vás pohnul ke konání dobra, když jste uposlechly
mé výzvy a když jste tvrdošíjně lpěly na svých vlastních představách a odmítaly mou milost.
V takových chvílích jsem se od vás vždy distancoval, protože respektuji vaši svobodnou vůli.
Čím víc jste Mě odmítaly, tím víc jste se podřizovaly Satanovi. Kvůli svým špatným
rozhodnutím jste opakovaně selhávaly, z čehož jste mě obviňovaly.
Mé děti! Co Bůh člověku jednou dal, to už nikdy nevezme zpět. A to je vaše inteligence
a svobodná vůle. Vidím, že jste sešly z cesty, ale nebudu vás násilím tahat zpět. Dovolím
zklamání a utrpení, která vám dávám, abyste se ke Mně vrátily. Ale ani pak vás nebudu nutit.
Kdybyste pravidelně četly Písmo a modlily se alespoň jeden Otčenáš, byly byste zachráněny
před zatracením.
Proto jsem vás požádal: Modlete se bez přestání! Žijte v neustálé pohotovosti, neboť neznáte
dne ani hodiny! Na této zemi jste jen poutníci. Je zbytečné se tu zabydlovat, všechno
necháte za sebou. To jsem vám slíbil: v domě mého Otce je místa dost; kdyby tomu tak
nebylo, řekl bych vám to. Připravím vám místo. Když tedy odejdu připravit vám místo, přijdu
znovu a vezmu vás s sebou, abyste byli tam, kde jsem Já [Jan 14,2-3].
Přečtěte si knihu Zjevení!:

"Pojď, ukážu ti Nevěstu, Beránkovu ženu." Vzal mě v Duchu na velikou vysokou horu a tam
mi ukázal svaté město Jeruzalém, které sestoupilo z nebe
od Boha. Vyzařovala z něj Boží sláva. Zářil jako drahokam, jako jaspis čirý jako křišťál. Měl
široké, vysoké hradby a dvanáct bran. Nad branami bylo dvanáct andělů. Byla na nich
napsána jména dvanácti kmenů synů Izraele. Tři brány na východě, tři brány na severu, tři
brány na jihu a tři brány na západě. Zeď města měla dvanáct základních kamenů a na nich
dvanáct jmen dvanácti Beránkových apoštolů.
Ten, který ke mně promluvil, měl zlatý metr, aby změřil město, jeho brány a hradby. Město
bylo postaveno ve tvaru čtverce, jehož délka byla stejná jako šířka. Touto třtinou změřil
město: dvanáct tisíc stadií. Její délka, šířka i výška byly stejné.

Změřil zeď: sto čtyřicet čtyři loktů podle lidské míry, což se rovná i míře anděla. Jeho zdi byly
postaveny z jaspisu a město ze zlata jako křišťál. Základy městských hradeb byly zdobeny
nejrůznějšími drahokamy.
Prvním základním kamenem byl jaspis, druhým safír, třetím chalcedon, čtvrtým smaragd,
pátým sardonyx, šestým karneol, sedmým chryzolit, osmým beryl, devátým topaz, desátým
chryzopras, jedenáctým jaspis, dvanáctým ametyst.
Dvanáct bran je dvanáct perel: každá brána je perla. Ulice města byly ze zrcadlově lesklého
zlata. Ale neviděl jsem v něm žádný chrám, neboť je to chrám Všemohoucího, Pána Boha
a Beránka. Město nepotřebuje ani slunce, ani měsíc, aby mu svítily, protože v něm září Boží
sláva a Beránek je jeho světlem. V jeho světle chodí národy a králové země do něj přinášejí
svou slávu. Jeho brány se nikdy nezavírají, protože tam není noc. Národy tam přinášejí své
poklady a cennosti. Nevstoupí tam žádný nečistý člověk, žádný zločinec ani lhář, ale jen ti,
kdo jsou zapsáni v Beránkově knize života [Zj 21, 9-27].
Svatý Pavel, který tam byl uchvácen, napsal toto: Oko nevidělo, ucho neslyšelo a lidské srdce

si nedovede představit, co Bůh připravil těm, kdo ho milují
[1Kor 2, 9].
Zemřel jsem za vaši spásu. Bez viny jsem vzal vaše hříchy na sebe a zaplatil za ně výkupné
svým krutým utrpením. Proč se nechcete obětovat za svou spásu? Zakazuji pouze to, co vám
škodí. Dám vám vše, co je pro spásu vašich duší. Většina lidí touží po lásce. Já sám jsem
láska. Když ji budete hledat ve Mně, najdete ji. Ve Mně najde vaše duše odpočinek. Podle
toho poznáte, že jste na správném místě.
Moje děti! V hříchu není štěstí. Satan vás přesvědčí, že to, k čemu vás svádí, je dobré.
Nevěřte mu. Je to velký podvodník, který vás chce přivést k zatracení. Pokouší vás třemi
hlavními hříchy: hříchem těla, tedy smilstvem, o němž už před sto lety ve Fatimě Matka Boží
řekla, že přivede většinu duší do pekla.
Druhým je uctívání mamonu, které svatý Pavel popsal jako kořen všeho zla, jako touhu po
penězích. Takže někteří, kteří po nich pachtili, už odpadli od víry a přivodili si mnoho bolesti
[1Tim 6, 10].
A konečně, panování je, když se člověk považuje za Boha. To je uctívání sebe sama, což je
obyčejné modlářství, protože člověk sám sebe staví před Boha, na místo Boha.
Vezměte si Mne jako příklad. Jsem skutečně Bůh, a přesto jsem se ponížil až na samé dno.
Měl jsem moc vysvobodit se z rukou židů, a přesto jsem se nechal mučit a ukřižovat. Ale
třetího dne jsem vstal z mrtvých a žiji navěky. Sedím po pravici svého Otce v nekonečné Boží
slávě. Pozval jsem vás sem. Musíte však plnit příkaz mého Otce. A tím je láska.

Satana může porazit jen ten, kdo zvítězil sám nad sebou. Toho můžete dosáhnout jedině tak,
že Mi zcela odevzdáte svůj život. Ve všem spoléháte na Mne. Znáte mé učení, evangelium, a
uvádíte je do života. Pokud Mě vyloučíte ze svého života, ztratíte mou ochranu a budete
vydány na milost a nemilost mému protivníkovi. On nerespektuje vaši svobodnou vůli. Bude
vás pokoušet tak vytrvale, dokud nespácháte hřích. Dokud žijete v těle, můžete se ke Mně
vrátit skrze pokání a svatou zpověď.
Moje děti! Hřích je ve světě tak rozšířený, že je třeba zastavit davy, které se řítí do pekla.
Než přijde den mé spravedlnosti, vyliji na vás svého Ducha Svatého, který vás osvítí. V té
době se mnozí obrátí, ale žel také mnozí nebudou činit pokání. Zvolí si zatracení. Nečekejte
na den, kdy budete hořet jako v ohni. Ti, kdo žijí v hříchu, uvidí peklo, do kterého by měli jít,
kdyby v tu chvíli zemřeli. Stále však ode Mne dostanou šanci činit pokání.
Moje děti! Varuji vás, neboť čas je tady. Žijte tak, jako byste měli v příštím okamžiku zemřít.
Pamatujte, že Bůh platí každému podle jeho skutků. Nelze Mě oklamat, nelze se přede Mnou
skrýt. Je pro vás lepší očistit své duše opravdovým pokáním a vyhnout se tak zatracení.
Držte se mé milosti, dokud čas milosti trvá! Proto vám všem žehnám žárlivou láskou svého
srdce ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.

Posilnění z Písma svatého:
Mt 22, 1-10
1: A Ježíš k nim znovu mluvil v podobenstvích:
2: S královstvím nebeským je to tak, jako když jeden král vystrojil svatbu svému synu.
3: Poslal služebníky, aby přivedli pozvané na svatbu, ale oni nechtěli jít.
4: Poslal znovu jiné služebníky se slovy: Řekněte pozvaným: Hle, hostinu jsem uchystal, býčci
a krmný dobytek je poražen, všechno je připraveno; pojďte na svatbu!
5: Ale oni nedbali a odešli, jeden na své pole, druhý za svým obchodem.
6: Ostatní chytili jeho služebníky, potupně je ztýrali a zabili je.
7: Tu se král rozhněval, poslal svá vojska, vrahy zahubil a jejich město vypálil.
8: Potom řekl svým služebníkům: Svatba je připravena, ale pozvaní nebyli jí hodni;
9: jděte tedy na rozcestí, a koho najdete, pozvěte na svatbu.
10: Služebníci vyšli na cesty a shromáždili všechny, které nalezli, zlé i dobré; a svatební síň
se naplnila stolovníky.

Poselství Ježíše ze 7. března 2021 po svatém přijímání.
Nástroj: Mária Julianna (Maďarsko), https://jezusuzenete.hu/

JSEM VE VÁS VELMI ŠŤASTNÝ
Jste se Mnou zcela sjednoceni. Ustanovil jsem Nejsvětější svátost, protože se chci sjednotit s
lidmi. Cítím se nejlépe ve vašem srdci. Zvláště pokud se Mi zcela odevzdáte. Pak se vás
zmocním a učiním vás svatými. Zemřel jsem umučením, abych vás zachránil. Ale k tomu se
musíte stát svatými.
Svatost života je můj dar, jehož vrcholem je být se Mnou sjednoceni ve svatém přijímání. Jste
ve Mně zbožštěni a stáváte se tak mými věrnými obrazy. Proto jsem zvolal: Žízním! Přijďte ke
Mně! Jezte mé Tělo, pijte moji Krev, abyste tímto způsobem byli nerozlučně, navěky, se
Mnou jedno.
V nebi se z toho budete radovat nejvíc, protože Já zůstanu navždy váš.
Ježíš
Potvrzení Písma svatého: Matouš 27, 50:
Ale Ježíš znovu vykřikl mocným hlasem a skonal.

Poselství Ježíše ze dne 7. dubna 2021.
Nástroj: Mária Julianna (Maďarsko), https://jezusuzenete.hu/

NENECHEJTE SE OKLAMAT SVĚTEM

Drahé děti! Pronásledování je velmi blízko. Nic neplánujte, protože tento svět brzy pomine.
Jeho plány a budoucnost se definitivně rozpadnou. Já sám učiním konec tomuto hříšnému
světu. Kdybyste jen viděli, kolik démonů se snaží svými lžemi a podvody vtáhnout do pekla
co nejvíce duší. Modlete se, modlete se, modlete se, modlete se! Zachraňujte duše! To je
vše, na čem záleží.
Především se posvěcujte neustálým pokáním a svátostmi. Posílím vás, abyste byly vždy
schopné odolat všem pokušením Satana. Naplním vaše srdce láskou ke Mně. Jdu před vámi
po křížové cestě se svým krvácejícím tělem, které krvácí z tisíce ran. Na zádech s velkým
břevnem kříže, s trnovou korunou na hlavě. Zde vás také vyzývám k cestě kříže skrze
sebezapření, odříkání a nesení kříže.
Odevzdejte Mi svůj život! Jen Mne mějte stále před očima a jen Mně chtějte sloužit!
Pak utěšíte mé probodené srdce a dáte Mi zadostiučinění za spáchané hříchy. Pak zaujmete
místo mezi blaženými a ve věčném štěstí budete chválit Mne, svého božského Spasitele.
Spolehněte se na Mne, odevzdejte Mi svůj život a důvěřujte Mi! A Já vás vysvobodím
z každého nebezpečí, avšak vyliji na vás svou milost podle míry vaší důvěry. Nebojte se

ani moru, ani smrti, ani nemoci, ani žádné jiné hrozby, protože se může stát jen tolik,
kolik dovolím. Jestliže dopouštím utrpení, je to proto, abych posílil vaši víru ve Mne. Pokud
připustím smrt, je to proto, že čas, který ten člověk na zemi strávil, vypršel. Už teď ho chci
vyzdvihnout z tohoto slzavého údolí, aby se pak mohl věčně radovat v mé slávě. A těm,
kdo se zatratí, dopřávám smrt, aby už nikdy neublížili sobě ani svým bližním. U Mě má každé
dění, každá událost svou příčinu. To jsou odpovědi na otázky života jednotlivců.
Nezabývejte se světem ani událostmi ve světě! Kéž Já, Král s trnovou korunou, vždy stojím
na vrcholu vašeho života. Sestoupil jsem z lůna svého Otce ne proto, abych dělal pozemskou
kariéru, ale abych byl Králem vesmíru. Řekl jsem toto: "Až budu vyvýšen, přitáhnu k sobě
všechny lidi".
Z hlediska lidského myšlení bylo mé vyzdvižení velmi protikladné a neobvyklé, když jsem
svým, k nepoznání zmučeným Tělem, visel na kříži a zvolal jsem: "Dokonáno jest! Otče,
do tvých rukou svěřuji svého ducha." Žádám vás, abyste i vy zemřeli pro svět a pro každé
pokušení světa, neboť kdo je v přátelství se světem, je nepřítelem sobě i Bohu.
Musíte žít v naprostém sebezapření a v úplném spoléhání na Mne, abych z vás mohl vytvořit
světce. Pochopte, že jediným smyslem vašeho života je být svatý. V Božím království mají
místo pouze svatí, kteří milují Boha. Hlavním příkazem je láska: k Bohu a k lidem. Pokud
to dokonale splníte, jste již svatí.
Nezabývejte se světem, protože ten odvádí vaši pozornost od nejvyššího dobra, od mého
učení. Pohřběte se ve Mně a modlete se! Pak vám dám můj pokoj a mou radost.
Zůstaňte Mi věrní, i když ve vašem životě přijde pronásledování, trápení a oběti.
Nezapomeňte, že právě tehdy Mi budete nejblíže, až budete trpět.
Každičký člověk a celý svět musí jít se Mnou na křížovou cestu na Golgotu a nechat se
ukřižovat na mém kříži. Tehdy, když se ztotožníte se Mnou v utrpení, otevře se před vámi
brána mého slavného království. Když se pak ponoříte do Mne a nebudete už chtít nikoho
a nic jiného než Boha, mohu vaši duši naplnit svým pokojem a svou láskou.
Tento svět pomine spolu s každým svým přáním a plánem. Boží vůle je však věčná a bude
naplněna. Může se však naplnit pouze v duších těch, kteří to dovolí a přejí si to, neboť
respektuji svobodnou vůli vás všech.
Proto vás úpěnlivě prosím, vyhýbejte se hříchu, odolávejte Satanovi a všem jeho pokušením,
který je tak ošklivý, že byste zemřeli, kdybyste ho mohli spatřit. Hřích je vždy ohavný. Na
zemi není taková ohavnost, kterou by bylo možné jej znázornit. Od Boha vás může odtrhnout
pouze hřích.
Bojte se Boha se svatou bázní, který je věčným soudcem každého člověka a odplatí každému
podle jeho skutků. Bojte se dopustit se hříchu, protože to má následky. Bůh nekonečně
miluje všechny a je milosrdný ke všem, kdo přijímají a uskutečňují jeho učení.
Moje děti! Nadešel čas. Tento svět skončí. Nyní půjdete nahoru, na Golgotu. To znamená
nemilosrdné utrpení pro každého jednotlivce. Snáze je snášejí ti, kdo se připravili na smrt,
na konečné zúčtování, kdo na nikom a na ničem nelpí. Ti, pro které jsem Já jejich vším,
jejich nadějí, se dovedou snadno odtrhnout od země a svého pozemského života.
Naléhavě proste, abych zakročil, aby přišlo Velké Varování, kdy Duch Svatý ukáže všem,
co je dobré a co zlé. Tehdy jednotlivý člověk uvidí své hříchy a obrátí se ke Mně, k svému
božskému Spasiteli. Tehdy zachráním velmi mnoho duší.

Mé děti, vykoupené mou krví, velmi vás miluji. Lidské slovo to nedokáže vyjádřit. Ale když
pohlédnete na mé zkrvavené Tělo na kříži, řekne vám to všechno i bez slov. To vše jsem
vytrpěl pro vás a pro vaše hříchy, abych zachránil vaši duši. Milujte Mě vzájemně! Kvůli vám
jsem zvolal: "Žízním!" Toužím po tom, abyste byly zachráněny a mohl jsem vás oblažit.
Přijměte mé učení! Toto jsou má poslední slova. Již nyní žijete v době, kdy se musíte
s konečnou platností rozhodnout, zda s Bohem, nebo proti Bohu. Vaše rozhodnutí má
věčné následky, které budete muset snášet.
Proměňte mé učení v činy, neboť jen tak může mít váš život smysl. K tomu vám žehnám
překypující věčnou láskou svého srdce ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
Ježíš
Posílení z Písma svatého:
Mt 23: Tehdy Ježíš mluvil ke svým učedníkům…
Mt 24, 9-14
9: Tehdy vás budou vydávat v soužení i na smrt a všechny národy vás budou nenávidět
pro mé jméno.
10: A tehdy mnozí odpadnou a navzájem se budou zrazovat a jedni druhé nenávidět;
11: povstanou lživí proroci a mnohé svedou,
12: a protože se rozmůže nepravost, vychladne láska mnohých.
13: Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.
14: A toto evangelium o království bude kázáno po celém světě na svědectví všem národům,
a teprve potom přijde konec.

Poselství je dostupné na adrese: https://jezusuzenete.hu/2021-aprilis-7-az-ur-jezus/
Poselství Ježíše ze dne 17. dubna 2021.
Nástroj: Mária Julianna, (Maďarsko).

Dnes ráno jsem se pomodlila níže zapsanou modlitbu. Velmi jsem prosila Pána Ježíše, aby na
nás vylil Ducha Svatého a přinesl nám Velké Varování. Aby se vrátil ve své slávě, a dechem
svých úst proměnil Zlého v nic.
Pán na to promluvil v mé duši:
Jestli se každý den na tyto úmysly pomodlíš tuto modlitbu, uspíšíš vylití Ducha Svatého a můj
slavný návrat.
Ježíš

Posílení z Písma svatého:
Žid 10,15-16: Dosvědčuje nám to i Duch Svatý, když říká: Toto je smlouva, kterou s nimi uzavřu po
oněch dnech, praví Pán; dám své zákony do jejich srdce a vepíšu jim je do mysli.

MODLITBA VELKÉ SÍLY V TĚŽKÉ SITUACI

Svatá Matko Boží pro nezměrnou bolest tvého Božího Syna při jeho trýznivém utrpení a smrti
a pro hořké slzy, které jsi ronila, tě prosím, obětuj ranami a krví pokryté svaté Tělo našeho
božského Vykupitele spolu se svými bolestnými slzami Nebeskému Otci, za vysvobození duší
a získání milosti…………………………………., o jejíž udělení se k tobě utíkám.
Ježíši, Maria, miluji Vás, zachraňte duše, obzvlášť ty zasvěcené Bohu. Opakovat 3x.
Amen

(Modlitba sv. faráře arského Jana Maria Vianney)
Poselství je dostupné na: https://jezusuzenete.hu/2021-aprilis-17/

Poselství Ježíše ze dne 27. dubna 2021.
Nástroj: Mária Julianna (Maďarsko).

UDÁLOSTI SE DALY DO POHYBU

Moje drahé děti! Ta hodina je zde. Nyní přijdu. Na každého jednotlivého člověka vyliji
svého Ducha Svatého. Každý uvidí celý svůj život a bude vědět, že Já, spravedlivý soudce,
mu zaplatím podle jeho činů.
Mé děti! Toto vám nyní říkám, abyste se potěšily. Po Velkém Varování už nebudete pod
tak velkým nátlakem jako nyní, protože všichni, kteří se účastnili vašeho nynějšího útlaku,
budou mít podíl na velkém utrpení. Jednotlivci umřou po spatření svých hříchů, jiní se obrátí.
Připravte se, protože i vy samy budete vidět celý svůj život a to, co si zasloužíte.
Vyperte si do běla své duše v mé, za vás vylité drahé svaté Krvi! Litujte všech svých hříchů
a uchylte se ke svátosti smíření a svatému přijímání! Pak přijmete vylití mého Ducha Svatého
radostně a s lehkým srdcem. Protože již nevzpomenu více na hříchy těch, kteří jich ze srdce
litovali a vyznali je ve svaté zpovědi. Avšak jejich duši uzavřu do svého milosrdného Srdce.
Mé děti! Nyní jste se dostali do významného bodu zvratu. Země již nebude nikdy tím,
co byla. Nechtějte se vracet ke svým starým životům, nebude to ani možné. Stejně jako
nejdou hodiny pozpátku, ale vždy jen kupředu, stejně tak čas, v němž žijete, se ubírá jen
kupředu ve svém dění. Nyní se nacházíte v předvečer velkého pronásledování křesťanů
a nukleární války. To je čas očisty Země.
Mé děti! Ať vás to nepřekvapí. Hřích se již ve světě natolik rozrostl, že jsem nucen provést
očistu. Neobávejte se, že umřete, ale toho, že byste žily v hříchu, který by vás oddělil ode
Mne. Říkám vám toto: kdo Mě zapře před touto hříšnou generací, která rozvrací manželství,
toho zapřu také Já před svým Otcem a jeho svatými anděly. Kdo vyzná Mě, toho také Já
vyznám před svým Nebeským Otcem.

Kdo vydrží až do smrti, ten bude spasen. Některé jsem předurčil k mučednické smrti,
aby o Mně svědčili, a v nebi jsem jim dal podíl na s ničím nesrovnatelné odměně.
Oni ode Mne obdrží potřebnou sílu a milost, aby vydrželi po mém boku až do smrti.
Jiní budou vytrženi, abych je vrátil zpět do obnoveného světa, do tisíciletého království
pokoje. Oni budou svatým kořenem, který pak vyraší.
Ti, kdo zůstanou zatvrzelí ve svých hříších, se promění v popel v ohni, jenž očistí Zemi,
a jejich duše se ocitnou ve věčném ohni.
Děti moje! Bděte a žijte v neustávající pohotovosti, jako ty prozíravé panny, abyste, až se
zjevím ve své slávě, mohly vejít se mnou na hostinu. Toto jsem sliboval: zůstanu s vámi
každý den až do konce světa. Nebeská hostina je už i zde mezi vámi. Je to mše svatá, kde
vás čekám u prostřeného stolu. Mé svaté Tělo je život a nápoj je moje svatá Krev. Pokud
Mě přijímáte s čistou duší, pak Já vás přijmu na věčnou hostinu.
Mé děti! Už jsem vás tolikrát upozorňoval. Znovu říkám: hodina je zde. Události se daly do
pohybu a pokračují. Všechno jsem vám již odhalil. Žijte v neustálé připravenosti! Nade vše
doufejte ve Mne, který jsem tentýž včera, dnes i navěky. Jsem s vámi a nikdy vás neopustím.
Žehnám vám všechno lidské chápání přesahující nekonečnou láskou svého Srdce, ve jménu
Otce, Syna i Ducha Svatého.
Ježíš
Posilnění z Písma svatého: Mt 26, 45: Potom přišel k učedníkům a řekl jim: "Ještě spíte
a odpočíváte? Hle, přiblížila se hodina a Syn člověka je vydáván do rukou hříšníků."

Poselství je dostupné na: https://jezusuzenete.hu/2021-aprilis-27-az-ur-jezus/

Poselství Ježíše ze dne 28. června 2021.
Nástroj: Mária Julianna (Maďarsko).

NEDĚLEJTE SI ILUZE

"Drahé děti! Nyní se nacházíte v poslední hodině. V tuto hodinu mě Jidáš zradil polibkem a
začala moje Kalvárie. Splnil jsem vůli svého Otce, vykoupil jsem vás na kříži. I tato země má
nyní svou Kalvárii. Celý svět i církev půjdou na kříž. Církev bude trpět totéž co já: musí být
ukřižována se Mnou, aby mohla vystoupit do slávy mého Otce.
Moje děti! Nedělejte si iluze! Rozhlédněte se kolem: hodina je tady. Nyní je zde ta hodina.
Svět čekají a jsou v něm přítomny dosud nepoznané bolesti. Nyní se používá jiný způsob
války než v prvních dvou. Ale je to válka a jde vám o život. A život vašich duší k tomu. Legie
armád vás obklopují, aby zatratily vaše duše. Obrovské množství duší jde do pekla.
Moje děti! Toto je poslední hodina. Nyní mě můžete ještě obejít a obejmout můj kříž a mou
nohu potřísněnou krví. Nyní můžete stále činit pokání ze svých hříchů, vyznat je, a pak svou
duši zachráníte. Pokud však setrváte ve svých hříších, budete ode Mne navždy odloučeni a
půjdete do zatracení. Mé děti! Nastala hodina rozhodnutí. Říkám vám to už dlouho. Čtěte

Písmo svaté a uvádějte evangelium ve skutek! To je váš jediný únik. Pokud tak učiníte,
získáte věčný život; pokud ne, budete navždy zatraceni.
Drahé děti! Toto je hodina temnoty. Satan rád líčí všechno v příznivém světle a říká, že to
všechno jsou maličkosti, které jsou kolem vás. Pochopte váhu toho, co se děje. V sázce je
toho hodně: věčný život, nebo věčná smrt. Vytrvejte na cestě svatosti života a přiveďte ke
Mně i ostatní. Počítá se pouze láska. Miluji já sám Boha celým svým srdcem, když dodržuji
jeho zákony? Vedu k tomu i ostatní svým životním příkladem, svými slovy, svými skutky?
Pokud tak činíte, dáváte dobrý příklad těm, kteří jsou vám svěřeni, a pak obdržíte věčnou
odměnu.
Hodina je tady. Umírám na kříži. Všechna má krev již vytekla. Právě jsem řekl: "Je konec.
Otče, do tvých rukou svěřuji svého ducha." Moje církev mě nyní následuje na křížové cestě,
na Golgotě, na kříži. Nyní musí moje církev vyslovit má slova: "Je dokonáno. Otče, do tvých
rukou svěřuji svého ducha." Pronásledování křesťanů na sebe nenechá dlouho čekat.
Už je tady a bude ještě viditelnější a citelnější.
Moje děti! Můj slavný příchod je blízko. Blízko je vše, co tomu bude předcházet. Vidění duše,
vylití Ducha Svatého a příchod antikrista. Připravujte se pokáním, modlitbou a dobrými
skutky. Zachraňte duše! Hodina je tady. Soud nad světem a církví začal. Bůh bude soudit
a trestat svůj lid za to, že Jej neposlouchá. Hřích je mu totiž dražší než svatost života.
Moje děti! Berte má slova vážně. Přišla ta hodina. Nazrál čas. Přijměte mé požehnání, které
vám dávám ve své vroucí, věčné a nekonečné lásce ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého."
Ježíš
Posilnění z Písma svatého:
1Jan 2, 14: Napsal jsem vám, děti, že jste poznali Otce. Napsal jsem vám, otcové, že jste poznali
toho, který jest od počátku. Napsal jsem vám, mládenci, že jste silní a slovo Boží ve vás zůstává,
a tak jste zvítězili nad zlým.
1Jan 2, 17: A svět pomíjí i jeho chtivosti; kdo však činí vůli Boží, zůstává na věky.
Mt 10, 21-22: Vydá na smrt bratr bratra a otec dítě, povstanou děti proti rodičům a připraví je
o život. Budou vás všichni nenávidět pro mé jméno, ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.

Poselství je dostupné na: https://jezusuzenete.hu/2021-junius-28-az-ur-jezus/
Poselství Ježíše ze dne 26. srpna 2021.
Nástroj: Mária Julianna (Maďarsko).
NYNÍ ODDĚLUJI ZRNO OD PLEV
Milé děti! Pronásledování je blízko. Přišla hodina. Nyní se vracím ve své slávě a dechem svých
úst zničím zlo. Předložte tedy všechny své modlitby, abych zkrátil čas, neboť ve vašich dnech
dojde k takovému soužení, jaké nikdy nebylo, co svět světem stojí, ani už nikdy nebude.
Pro vás, vyvolené, zkracuji čas. Modlete se, abych na vás co nejdříve vylil svého Ducha
svatého a dal vám přesnost vyjádření, protože kdybych to neudělal, mnoho duší by šlo
do pekla.

Drahé děti! Nyní je hodina velké temnoty. Nebe zčernalé miliardami démonů. Kdyby mohli,
uvrhli by každou duši do záhuby. Chtějí zkazit a zničit i maličké děti, aby si, až vyrostou,
myslely, že zlo je dobro a dobro je zlo. Se mnou však nepočítají.
Prosím rodiče, aby nechali všechny své děti co nejdříve pokřtít. Přikázal jsem svým
apoštolům: "Jděte do celého světa a křtěte všechny národy ve jménu Otce i Syna i Ducha
svatého." Křest je svátost. Nejenže očišťuje od hříchů, ale duše, která je pokřtěna, se stává
dítětem mého Otce, kterému můj Otec posílá zvláštního svatého anděla, aby nad touto duší
bděl, chránil ji před vším zlým a vedl ji k věčnému životu.
Moje děti! Satan a jeho přisluhovači svádějí nelítostný boj o duše. Zabíjení těl je jen bonus
navíc: Hlavní důraz je kladen na zatracení duší. Lucifer chce vidět všechny duše v pekle. Svatí
andělé a padlí ďáblové svádějí mocný boj o duše. Ti, kteří se jen pomodlí a požádají o pomoc
svého svatého anděla strážného, Marii nebo Boha, budou zachráněni. Pouze ten, kdo nechce
být se Mnou ve věčném životě, kdo je hluboce ponořen do svých hříchů a neprojevuje
pokání, bude zatracen.
Moje děti! Je poslední hodina. Každá duše, která Mě následuje, musí vystoupat na Kalvárii,
na kříž, aby získala věčný život. Kdo nezachovává mé zákony, nezapře sám sebe a nenese
trpělivě kříž, který jsem na něj vložil, nemůže být spasen. Kdo se snaží zachránit svůj život,
ten jej ztratí. Kdo však se vzdá svého život pro Mne a mé učení, ten jej najde.
Moje děti! Má slova jsou duch a život. Život dává duch, tělo nepřináší prospěch. Nikdy nežijte
podle tělesných pudů, ale vždy žijte duchovním životem tím, že zapřete sami sebe. Hodně se
modlete, zachovávejte mé zákony a budete zářit na této zemi jako světlo světa, aby Mě
každý, kdo se na vás dívá, viděl, a každý, kdo vás slyší, slyšel Mé učení.
Moje děti! Nyní odděluji zrno od plev. Snažte se být pšenicí, kterou shromažďuji ve své
stodole, a oddělte se od plev, které jdou do věčného ohně. Toto je hodina velké zkoušky.
Každý bude zvážen. Každý bude souzen podle svých skutků, podle celého svého života.
Říkám vám: Snažte se vejít těsnou branou, neboť úzká je cesta a úzké jsou dveře, které
vedou do nebe. Nenásledujte ty, kdo kráčejí po široké cestě k věčnému zatracení.
Mé dětičky! Přišla hodina. Nebudu vás již déle varovat, neboť má slova se naplní. Ve světě
přibývá stále víc přírodních katastrof a chaosu. Proste Ducha Svatého, čiňte pokání, očistěte
své duše, protože na tom jediném záleží. Nehromaďte pro sebe pozemské poklady, protože
všechno opustíte. Shromažďujte si poklady v nebi, které si přinesete s sebou: Jde o zpověď,
svaté přijímání, dobré skutky a modlitby.
Dětičky! Hodiny odbily. Jako byl Syn člověka vydán do rukou hříšníků, tak musí moje církev
vyjít na Golgotu, na kříž, protože teprve po potupné smrti na kříži se jí otevřou dveře, aby
mohla vstoupit do mé slávy. Přišla hodina. Brzy přijdu a budu soudit svět. Připravte se!
Zachovávejte má slova, pokud je vám drahý váš život.
Drahé děti! Připravte se, neboť vás čeká pronásledování, jaké tu ještě nebylo. Připravte si
jídlo na tři měsíce, trvanlivou potravu, a vodu, kterou budete potřebovat. Připravte si balíček,
který si vezmete v případě, že budete odvedeni z domova. Měl by obsahovat vodu, nekazící
se potraviny, sušenky nebo něco, co nemusíte připravovat, ale můžete jen sníst, a náhradní
spodní prádlo.
Moje děti. Přišla hodina. Připravte se! Dbejte na mé varování! Evropa bude čelit velké
muslimské hrozbě. Přijměte mé požehnání, které vám dávám s věčnou Láskou svého srdce
ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.

Ježíš
Posilnění z Písma svatého:
Žid 13, 7: Mějte v paměti ty, kteří vás vedli a kázali vám slovo Boží. Myslete na to, jak dovršili svůj
život, a následujte je ve víře!
Žid 13, 12-14
12: Proto také Ježíš trpěl venku za branou, aby posvětil lid svou vlastní krví.
13: Vyjděme tedy s ním za hradby, nesouce jeho potupu.
14: Vždyť zde nemáme trvalý domov, nýbrž vyhlížíme město, které přijde.
Žid 13, 22: Prosím vás, bratří, přijměte toto slovo napomenutí.

Poselství je dostupné na: https://jezusuzenete.hu/category/2021-augusztusi-uzenetek/
Poselství Ježíše ze dne 13. září 2021.
Nástroj: Mária Julianna (Maďarsko).

PŮJDU A PŘIPRAVÍM VÁM MÍSTO

Milé dítě! Velmi tě miluji. Neboj se! Nedělej si žádné starosti! Stojím nade vším. Budoucnost
patří Mně. Překonám všechna trápení. Brzy se vrátím na nebeských oblacích a dechem svých
úst přemůžu Zlého. Satan ví, že mu zbývá jen velmi málo času. Jen se bez ustání modli a čiň
dobro! Díky tvým modlitbám a svatému životu výrazně zkrátím tento čas trápení a vy budete
méně trpět.
Vytrvej až do konce! Nikdy nepřijímej znamení šelmy! Buď odhodlaná! Raději zemřít, než jít
proti mé vůli. Tebe zahalím do své pravé, objímající lásky. Vždy se o tebe postarám. Kdo pro
Mne obětuje svůj život, ten jej zachrání. Kdo jej však chce zachránit, navždy jej ztratí.
Čerpejte poznání a sílu z Písma svatého. Každé slovo se naplní ve svůj čas. Jsem
všemohoucí. Nebe a země pominou, ale má slova nikdy nepominou. Pokud věříte a doufáte,
vyliji na vás svou milost. Dnešní čas je velmi těžké a náročné období, které je pro člověka
zkouškou. To vše jsem dopustil, protože se lidé ode Mne odvrátili. Tímto způsobem je chci
přivést k obrácení. Pokud jim však ani tato zkouška nepomůže, budou navždy zatraceni.
Nyní je hodina velké temnoty. O vaše duše bojují miliardy démonů. Kdyby mohli, uvrhli by
vás všechny do záhuby. Proto zkrátím čas, abych tomu zabránil. Nyní nastala hodina velké
očisty. Očišťuji zemi, protože tak to už dál nejde. Ale vy, kteří jste se kolem Mne shromáždili,
se nebojte. Vaše oči uvidí pláč hříšníků. Může se toho stát jen tolik, kolik dovolím. I Satan Mi
slouží, i když proti své vůli.
Jsem s vámi po všechny dny až do konce světa. Beze Mne nemůžete udělat nic. Žijte
neustále v mé přítomnosti! Modlete se bez přestání! Přenechejte Mi všechny své starosti!
Vyřeším je. Nebojte se! Vytrvejte až do smrti! Pohleďte na můj kříž! Čerpejte sílu ze Mne!
Milujte Mě opětovanou láskou a budete spaseni.

Pomyslete na to, co jsem slíbil: Půjdu a připravím vám místo. Kdo vydrží až do smrti, bude
zachráněn.
Žehnám ti svou opatrující, všemohoucí a věčnou láskou ve jménu Otce i Syna i Ducha
svatého.
Ježíš
Posilnění z Písma svatého:

2Petr 1,14: "Vím, že se brzy postavím na své místo, jak mi to zjevil náš Pán Ježíš
Kristus."
Poselství je k dispozici na adrese: https://jezusuzenete.hu/2021-szeptember-13-az-ur-jezus/
Poselství Ježíše ze dne 11. listopadu 2021.
Nástroj: Mária Julianna (Maďarsko).

SVĚT A CÍRKEV NYNÍ VYSTOUPÍ NA GOLGOTU

Drahé děti! Došly jste k očistě světa. Nyní budou všichni trpět. Dobří kvůli tomu, aby činili
pokání a byli ještě lepší. A zlé stihne zasloužený trest.
Moje děti! Nebojte se! Jak jsem vám slíbil, Já jsem stále s vámi. Vystoupil jsem pro vás
na kříž, kde jsem zemřel za vaše hříchy. I teď s vámi trpím. Ne však pro ztrátu hmotného
blahobytu, ale pro zatracení velkého množství duší. Zemřel jsem pro spásu vašich duší.
A přesto se mnozí ke Mně, který jsem nejvyšší Dobro, obracejí zády. Ke Mně, jenž chce
jejich věčné štěstí.
Pokud nechtějí Boha, ale Satana, pak se nedivte tomu, co se nyní děje. Satan umí pouze
mučit a zabíjet. Neumí milovat. I když hledáte lásku, toužíte po ní a Já, věčná Láska, chci
přebývat ve vašem srdci, vy Mě tam nevpustíte. Pak se nedivte, že se vám nedostává lásky.
Moji maličcí! Nebe je připraveno pro ty, kdo milují Boha. Ti, kdo nedokážou odpustit a mají
v srdci nenávist, tam vstoupit nemohou. Musíte se změnit! Jsou to poslední chvíle, kdy to
ještě můžete udělat. Už není čas. Odročení již není možné. Nadešla hodina. Svět a církev
nyní vystoupí na Golgotu, moje církev a svět budou ukřižovány. Teprve po svém hořkém
utrpení a smrti mohou vstoupit do Nového ráje. Do té doby však musí stále trpět.
Moje děti! Nastal čas. Připravte se na velké setkání se Mnou. Všichni se musíte zastavit
přede Mnou, před Věčným Soudcem. Budete skládat účty z celého svého života. S sebou si
přinesete pouze své skutky. Vše, co jste nashromáždili, zůstane zde. Vše bude obětováno
ohni. Ohněm očistím svět.

Moje děti! Přišla poslední hodina. Obraťte se! Už nebudu dávat žádná další poselství, neboť
vše, co jsem vám řekl, se stane. To jsou má poslední slova.
Žehnám vám svou věčnou láskou, která převyšuje všechen lidský rozum, ve jménu Otce
i Syna i Ducha Svatého. Amen.
Ježíš

Posílení z Písma svatého:

Mt 21, 43: Proto vám pravím, že vám Boží království bude odňato a bude dáno
národu, který ponese jeho ovoce.
Poselství je k dispozici na adrese:
https://jezusuzenete.hu/2021-november-11-az-ur-jezus/

